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AMERICAS OPDAGELSE AF SKANDINAVERNE
I DET TIENDE AARHUNDREDE; efter de

NORDISKE OlDSKRJFTER VED C. C. RAFN.

(Oplyst ved 2 Kort, Tab. I-II).

j^\mericas forcolumbiske Historie har i de seneste Aar

niere og niere tildraget sig den almindelige Opmærksomhed.

Ad flere Veie ere Kjendsgjerninger hentede, der udbrede

uventet Lys over hin Periode, hvilken man var bleven

vant til at betragte som indhyllet i et uoploseligt Morke.

Mangt et Vink, og mere end Vink, mangt et umis-

kjeudeligt Mærke, som er fremstillet for os, har betaget

os af Overraskelse, og vi ere allerede komne paa det

Punkt, at vi fatte en storre Tillid til de Granskninger,

hvis værdige Formaal det er at opklare hiin Verdensdeels

dunkle Fortid. Med Rette vil Americas Opdagelse i det

tiende Aarhundrede regnes til een af de mærkelige Be-

givenheder i Verdenshistorien, og den skjonsomme Eftertid

vil ikke nægte de djærve Nordboer, som udforte denne

Opdagelse, den Plads i Historiens Aarboger, hvortil deres

Bedrifter give dem Adkomst. Det er Bestemmelsen af

de fcilgende Blade at gjore opmærksom paa Gyldigheden

af denne Adkomst. Imidlertid soge man deri intet videre

end en aldeles kortfattet og sammentrængt Fremstilling af

de historiske Begivenheder i det egentlige America og af

de Bidrag til denne Verdensdeels Geographie, Hydro-

graphie, og Natur -Beskrivelse, som fra hine Tider ere

ved Fædrenes Omsorg bevarede i Nordens Old.skrifter.

Til mine udførligere Undersogelser i Antiqvitates Ameri-

canæ, og navnlig til selve Kildeskrifterne for Americas Old-

1840—1841. 1
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historie, henviser jeg iovrigt de Læsere, der onske at tilegne

sie fuldstændig Kundskab om denne Begivenhed. Gronland

havde i de Tider en betydelig europæisk Befolkning, og ud-

gjorde gje'nnem flere Aarhundreder et særeget Bispedomme.

Til den Masse af gamle Efterretninger, som omhandle dette,

o^saa til America horende, Polarland, har her ikke kunnet

tages Hensyn. Det vilde Pladsen ikke tillade. Islands

Opdagelse i Midten af det niende Aarhundrede; Ingolfs

Nedsættelse der ved Aaret 874, og Landets derefter fol-

gende fuldstændige, tildecis af Nordens mægtigste og

rigeste Familier udforte, Colonisering, hvilken medtog

henved 100 Aar, ere Begivenheder, der her maae tænkes

som forudgaaede. Efterat Islands Farvande havde i saa

lang Tid været idelig heseilede i alle Retninger, kunde

(Ironiand ikke forblive uopdaget; og naar vi kaste et Blik

paa den overordentlige Mængde af Kildeskrifter til Islands

Bebyggelses Historie, og bemærke hvilket Liv der den

Gang bevægede sig paa hint fjerne Oland, da staaer

Americas Opdagelse for os næsten som en naturlig Folge

af Begivenhedernes Gang, eller dog som en Hændelse

der under saadanne Forhold meget let maatte fremkaldes.

BJARNE HERJULFStiNS REISE.

Erik de\ Rode drog i Foraaret 986 fra Island over

at nedsætte sig paa Gronland, og tog Bopæl paa Brattelid

i Eriksfjord. Med ham fulgte blandt andre Herjulf, en

Son af Baard, som var Ingolfs, Islands forste Land-

namsmands, Frænde. Herjulf nedsatte sig paa Herjulfsnæs.

Dennes Son Bjarxe var den Gang fraværende paaenHandels-

reise til Norge. Ved hans Tilbagekomst til Ore (Eyrar)

om Sommeren, var Faderen afreist. Den dristige Somand

besluttede sig dog til at tilbringe ogsaa den forestaaende

Vinter, ligesom alle de foregaaende, hos sin Fader, uagtet

ingeii af hans Folk forhen havde befaret Gronlands Hav.
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De begave sig paa Reisen, men overfaldtes af Norden-

vinde og Taager, og vidste under mange Dages Seilads

ikke hvor de fore. Eftcrat Solen igjen var kommen til-

syne, og de kunde skjelne Verdenskanterne (deila åttir),

bleve de omsider Land vaer, og talte da imellem sig om,

hvad Land det kunde være. Bjarne formeente at det

ikke kunde være Gronland, men raadede dog at seile nær

ved Landet. Dette gjorde de, og saae da at Landet

var uden Fjelde, og hevoxet med Skov, og at der vare

smaae Hoie. Da dette Land ikke svarede til Gronlaods

Beskrivelse, lode de det ligge paa Bagbord (venstre Side),

og seilede i to Dogn, og saae da et andet Land, som

var fladt (slitt) og hevoxet med Skov. Derfra seilede

de ud i rum So med SV - Vind i tre Dogn , og saae

da det tredie Land, som var hoit og bedækket med Fjelde

og Isbjerge; de seilede langs med Kysten, og bemærkede

at det var en O. Heller ikke her vilde de lande, thi

Bjarne fandt dette Land ikke at være indbydende. De

satte Bagstavnen mod Landet, og seilede ud i rum So

med samme Bor, og med en rygende Storm naaede de

i fire Dogn Herjulfsnæs paa Gronland.

LEIF ER1KSONS OPDAGELSE OG FORSTE NEDSÆTTELSE
I VIINLAND.

Bjarne besogte, formodentlig i Aaret 094, Erik Jarl

i Norge, og fortalte ham om sin Reise og Opdagelse af

ubekjendte Lande. Man bebreidede ham, at han ikke

havde undersogt disse Lande niJiere. Efter hans Tilbage-

komst fra Norge til Gronland taltes der meget om at fore-

tage en Opdagelsesreise. Erik den Rodes Son Leif kjobte

Bjarnes Skib, og udrustede det med en Besætning af

35 Mand, deriblandt en Tydsker, ved Navn Tvrker, som

længe havde været hos hans Fader og elsket Leif meget
i dennes Barndom. De tiltraadte i Aaret 1000 den be-
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.sluttede Reise, og kom forst til det Land, Bjarne havde

seet sidst. De kastede Anker, gik i Land, saae intet

Græs, men store Isbjerge overalt oppe i Landet, og fra

Soen til disse var det som en Steenflade (hclla) ; Landet

forekom dem at være uden Herligheder, og de kaldte det

Helluland. De seilede derfra ud i rum So, og kom til det

andet Land, hvor de ligeledes landede; det var fladt (slétt),

og bevoxet med Skov, og vidt omkring, hvor de gik, vare

der hvide Sandrevler (sandav hvitir), og Strandhreden

var uden Bratheder (osæbratt). De kaldte dette Land

Markland (Skovland). Derfra seilede de igjen i rum

So med KO -Vind, og vare ude i to Diign, inden de

igjen saae Land. De kom til en O, som laae osten for

Landet, og seilede ind i et Sund imellem denne O og et

Næs, som strakte sig oster (og nord) ud af Landet. De

seilede vesterpaa. Der var meget grundt i Ebbetiden.

Omsider gik de i Land paa et Sted, hvor en Flod faldt

igjennem en Indso
1

og derpaa ud i Havet. De forte deres

Skib op i Floden og derfra i Indsoen, hvor de ankrede.

Der gjorde de sig Brædehytter, men besluttede sig siden

til at overvintre der, og Inggede da store Huse, som

senere benævntes Lrifsbubir. Efterat Huusbygningen

var fuldendt, deelte Leif sine Folk i to Afdelinger, som

skulde skiftes til, den ene at undersoge Landet paa smaae

Udflugter, ikke længere bort end at de kunde komme hjem

om Aftenen, og uden at skilles ad, medens den anden

opholdt sig hjemme ved Husene. Leif afvexlede ogsaa

selv, saa at han den ene Dag drog med, men blev

hjemme den anden. Det hændte sig nu en Dag at den

ovenmeldte Tydsker Tyrker savnedes. Leif drog da med

tolv Mand ud at stige efter ham, men de vare ikke

komne langt fra deres Huse, inden han kom dem imode.

Paa Leifs Foresporgsel om Grunden til hans lange Ude-

blivelse svarede han forst paa Tydsk, men de forstode
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ikke hvad han talte; siden sagde han paa Nordisk:
tJeg

var ikke gaaet meget længere, men dog har jeg nogen

ny Opdagelse at herette, jeg fandt Viinranker og Viin-

druer". Han bekræftede dette end ydermere ved at til-

foie, at han^var fiidt i et Land, hvor der hverken fattedes

Viinranker eller Viindruer. De havde nu to Sysler, at

hugge Bygningstommer til Skibets Ladning og at samle

Viindruer; med disse sidste fyldte de Skibets Storbaad.

Leif gav Landet Navn, og kaldte det Vinland. Om
Vaaren seilede de igjen derfra og tilbage til Griinland.

THORVALD ERIKSONS TOG TIL SYDLIGERE LA1NDE.

Der taltes nu i Griinland meget om Leifs Viinlands-

reise, og hans Broder Thorvald syntes at Landet var

altfor lidet undersogt. Leif laante ham da sit Skib, og

med 30 Mand begav han sig i Aaret 1002, efter Broderens

Raad og Anviisning, paa Reisen. De kom til Viinland til

Leifsboder, hvor de opholdt sig om Vinteren og dreve

Fiskeri. Om Vaaren 1003 lod Thorvald Skibet sætte i

Stand, og beordrede Storbaaden med nogle Mand paa en

Undersogelsesreise om Sommeren sonderpaa. De fandt

Landet smukt og skovrigt, og kun kort imellem Skov og

Hav, og hvide Sandstrækninger; der vare mange Oer og

meget grundt. De fandt ingensteds Kjendemærker paa

at der havde været Mennesker, undtagen et Kornskuur

af Træ paa en vestlig beliggende O. Forst om Hosten

kom de tilbage til Leifsboder. Den anden Sommer, 1004,

drog Thorvald med det store Fartoi osterpaa og nord-

efter (fyrir austan ok hit nyrdrå fyrir landit) forbi et

udenfor en Bugt beliggende mærkeligt Næs (anclnes), som

de kaldte Kjalarnes. Derfra seilede de langsmed Lan-

dets ostlige Kyst ind i de nærmeste Fjordmundinger til et

Forbjerg (hbfdi) som strakte sig der frem, hvilket overalt

var bevoxet med Skov. Der gik Thorvald i Land med
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alle sine Ledsagere. Han fandt saa megen Behag i delte

Sted, at han sagde: „Her er fagert, og her onskede jeg

at reise min Bopæl". Da de siden vilde gaae ombord,

hleve de vaer paa den sandige Strandbred indenfor For-

bjerget tre Forhoininger. De droge did, og saae tre Skind-

baade og tre Skrællinger (Eskimoer) under hver; de kom

i Haandgemæng, og de dræbte de otte, men den niende

undkom med sin Baad. Siden kom en utallig Mængde
inde fra Fjorden ud imod dem. De sogte at beskytte sig

ved at anbringe Stridsskjerme paa Skihets Borde. Skræl-

lingerne skjode en Stund paa dem, og undflyede siden.

Thorvald var bleven saaret af en Piil under Armen. Da

han fandt Saaret dodeligt, sagde han: „Nu raader jeg at

1 berede eder som snarest til Tilbagereisen, men I skulle

fore mig til det Forbjerg, hvor det syntes mig bedst

at boe; det kan hændes at det var et sandt Ord, som

faldt mig i Munden, at jeg skulde boe der en Stund; der

skulle 1 begrave mig og sætte Kors ved mit Hoved og

mine Fiidder og kalde det Krossanes bestandig herefter".

Han dode, og de gjorde som han havde budet. Siden

droge de tilbage til deres Stalhrodre til Leifsboder, og boede

der om Vinteren; men om Vaaren 1005 seilede de igjen til

Gronland, og havde da en vigtig Tidende at berette Leif.

THORSTEIN ERIKSOKS UHELDIGE FORSOG.

Eriks tredie Son Thorstein besluttede sig til at reise

til Viinland efter sin Broders Lig; han udrustede det

samme Skib, og valgte store og stærke Folk til dets

Besætning, 25 Mand; ogsaa hans Kone Gudrid fulgte

ham. De dreve om paa Soen hele Sommeren, og vidste

ikke hvor de fore, og da Vinterens forste Uge var for-

løben . landede de i Lysufjord i Gronlands vestre Bygd.
Der dode Thorstein om Vinteren, og om Foraaret drog
Gudrid tilbage til Eriksfjord.



AMKRICAS OPDAGELSE I DUT TIENDE A ARIIU N DREDE. 9

THOllFINN KAULSEFNES NEDSÆTTELSE I VIINLAND.

Den paafolgende Sommer, 100(5, kom to Skibe fra

Island til Gronland. Det ene styredes af Thorfiivn med

det betydningsfulde Tilnavn Karlskfne, det er den som

tegner til tit blive en Karl eller stor og brav Mand; ban

var en rig og mægtig Mand og af stor Æt, nedstammende

fra danske, norske, svenske, irske og skotske Forfædre

og tildeels Kongeslægter. Med ham fulgte Snorre

Thorrranoson, ligeledes en Mand af anseet Slægt. Det

andet styredes af Bjarne Grimolfson fra Bredefjord og

Thorhall Gamlason fra Ostfjordene. De boitideligholdt

Julen i Brattelid. Thorfinn fattede Kjærlighed til Gudrid,

fik ja af hendes Svoger Leif, og deres Bryllup holdtes

om Vinteren. Der taltes endnu som for om Viinlands-

reiserne, og Folk, baade Gudrid og andre, tilskyndede

Thorfinn at foretage sig en saadan Reise. Den blev be-

sluttet. Karlsefne og Snorre beredte i Foraaret 1007

deres Skib, Bjarne og Thorhall ligeledes deres. Et tredie

Skib, paa hvilket i sin Tid Gudrids Fader Thorbjorn var

kommen til Gronland, styrede Thorvard, som var gift

med Erik den Rodes Slegfreddatter Freydis, og paa

dette Skib var tillige Thorhall, tier længe havde tjent Erik

som Jæger om Sommeren og som Huusfoged om Vinteren,

og var vidt omkring bekjendt i Ubygderne. De havde

i alt CXL Mand (d. e. , da C betyder et stort Hundrede,

160). De havde med sig alle Slags Kv.Tg, thi de agtede

at bebygge Landet, om det blev dem muligt. De seilede

forst til Vesterbygden, derfra til Bjarney (Disco). Der-

fra seilede de i Sonder til Helluland, hvor der var en

Mængde Ræve. Fra dette Land seilede de igjen sydpaa

i to Dogn til Markland, et skovbevoxet Land, hvor der

vare mange Dyr. Derfra seilede de i sydvestlig Retning

i lang Tid, saa at Landet laae paa Styrbord (Skibets

hoire Side), indtil de omsider naaede Kjalarnes, hvor
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der vare uveibare Orkener, samt lange og sandige Strande,

som de kaldte de forunderlige Strande, Furdustrandir.

Efterat de havde seilet dem forbi, begyndte Landet at

blive indskaaret af Vige. De havde to Skotlændere, Hark

og Hkkja, med, hvilke Leif i sin Tid havde faaet af den

norske Konge Olaf Tryggvasun, og som vare meget

hurtige til Fods. Dem landsatte de , for at de skulde

lobe sydvest efter, for at undersoge Landet. Efter tre

Dtigns Forlob kom de tilbage, og medbragde Viindrucr

og Hvedeax, som voxede vildt i denne Egn. De seilede nu

videre, indtil en dyb Fjord skar sig ind i Landet. Uden-

for den laae der en O, hvorom der gik stærke Stromme

ligesom ind i Fjorden. Paa Oen vare der en utallig

Mængde Ederfugle, saa at man nepjte kunde gaae der

for Æggene. Oen kaldte de Stromo, Straijmky, og

Fjorden Stromfjord, Straumfjorb. I denne landede de,

og beredte sig til Vinterophold. Egnen var meget skjon.

De foretoge sig intet andet end at undersoge Landet.

Thorhall vilde nu drage N efter, for at opsoge Viinland,

men Karlsefne i SV. Thorhall beredte sig ude under

Oen, og skilte sig selv niende fra det ovrige Reiseselskab;

og da han bar Vand paa sit Skib og drak, kvad han

denne Vise:

Folk mig Joved, naar hid jeg

Kom, da skulde den bedste

Drik jeg have; men Landet

Laste bor jeg for alle;

Her man nodes med Haanden,

Spanden at styre til Vandet,

Jeg mig til Kilden maa boie,

Viin kom ei paa min Læbe.

Og da de vare færdige, heisede de Seil; og mi kvad

Thorhall videre:
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Lad os drage tilbage

Hjem til vore Landsmænd,

Lade Skibet forsiige

Havets brede Veie;

Medens de ufortrodne

Mænd, som rose Landet,

Bygge og Hvaler syde

Her paa Furdustrande.

Siden seilede de nordefter forbi Furdustrande og Kja-

larnæs, men de bleve ved Vestenvinde forslaaede til Irland,

hvor de bleve slaaede og kuede i Trældom, eftersom Kjob-

mænd have fortalt. Karisefne med Snorre og Bjarne og

hele det ovrige Mandskab, tilsammen CXXXI (151) Mand

seilede vest efter, og kom nu til det Sted, hvor en Flod

faldt ud igjennem en Vig eller Indso. Der laae store

Oer udenfor; de seilede ind i Flodmundingen, og kaldte

Stedet Hop. De fandt der selvsaaede Hvedeagre, hvor

der var siidt, men Viinranker paa de hoiere Steder. Da

de en Morgen tidlig saae sig om, bleve de vaer en stor

Mængde Skindbaade. Paa givet Fredstegn roede de

nærmere, og disse Folk forundredes over dem som de

traf der. Disse Mennesker vare sortladne og stygge,

havde et hæsligt Haar paa Hovedet, store Oine og brede

Kinder. Da de havde forundret sig en Tid, roede de

igjen bort sydvest forbi Næsset. Karlsefne havde ladet

sine Vaaningshuse bygge ovenfor Vigen. De vare der

om Vinteren. Der kom ingen Snee, og alt deres Kvæg
nærede sig selv ude paa fri Mark. 1 Begyndelsen af

Foraaret 1008 saae de en Morgen tidlig en Mængde

Skindbaade komme SV fra forbi Næsset. Paa givet

Tegn fra Karlsefnes Side ved et hævet hvidt Skjold kom

de til dem, og de begyndte at kjobslaae. Disse Folk

vilde helst have rodt Klæde, og havde Skindvarer og ægte
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Graaskind at give derfor. De vilde ogsaa kjobe Sværd

og Spyd, men Karlsefne og Snorre forbude deres Folk

at sælge dem Vaaben. Skrællingerne toge for et ganske

graat Skind et Stykke rudt Klæde af et Spands Brede,

og bandt det om deres Hoved. Saaledes gik deres Handel

en Tid. Da begyndte Klædet at gaae op for Nordboerne,

02 de skare det nu i smaae Stykker, ikke bredere end

en Fingers Brede, og Skrællingerne gave dog ligesaa

meget derfor som tilforn eller mere. Karlsefne lod ogsaa

Kvinderne bære Melkemad ud, og da Skrællingerne (ik

Smag paa den, vilde de kjobe den fremfor alt andet.

Skrællingernes Kjobmandskab blev da saaledes, at de

bare deres kjobte Varer bort i deres Maver. Medens

denne Handel gik for sig, traf det sig at en Tyr, som

Karlsefne havde med, lob frem af Skoven og brolede

boit. Derover forskrækkedes Skrællingerne, og de lob ud

paa deres Baade, og roede sunderpaa. I den Tid fodte

Karlsefnes Kone Gudrid et Drengebarn, som fik Navnet

Sivorre. I Begyndelsen af næste Vinter kom Skrællingerne

igjen meget talrigere, og de gave Tegn paa Ufred ug

hylede boit. Karlsefne lod bære et rudt Skjold imod

dem. De gik nu mod hinanden og sloges. Der blev en

haard Skudregn. Skrællingerne havde et Slags Blider;

de hævede op paa en Stang en overmaade stor Kugle,

næsten at ligne med en Faarevom og blaaagtig af Farve;

denne svang de af Stangen op paa Land over Karlsefnes

Folk, og den gav et skrækkeligt Skrald, idet den faldt

ned. Derved opkom Skræk blandt Nordboerne, og de

trak sig tilbage langs med Floden. FREYDis-kom ud og

saae dem flye; hun raabte da:
c
Hvi lobe I, saa raske

Mænd som I ere, for disse Stakler, som jeg troede I

kunde falde som Fæ; hvis jeg havde Vaaben, troer jeg

at jeg skulde slaaes bedre end nogen af eder". De gave

dog ingen Agt paa hendes Ord. Hun vilde folge dem.
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men hun var langsommere, da hun var frugtsommelig.

I)os> mk hun efter dem i Skoven. Skrællingerne satte

efter hende. Hun fandt for sig en dod Mand; det var

Thorbrand Snorrason; en flad Steen sad fast i hans

Hoved; Sværdet laae blottet ved hans Side; dette tog

hun op og beredte sig til Modværn. Hun tog Brysterne

frem af Klæderne, og slog dem ud paa det bare Sværd.

Derover bleve Skrællingerne bange og undlob til deres

Skibe, og roede bort. Karlsefne kom da til, og de roste

hendes Mod. Karlsefne troede nu atindsee, at skjondt

Landet havde mange Herligheder, vilde man dog der be-

standig svæve i Frygt for Ufred af Landets tidligere Be-

boere. De beredte sig derfor til Afreise, og agtede sig

tilbage til deres eget Land. De seilede osterpaa, og kom

til Stromfjord. Karlsefne seilede med eet Skib, at opsoge

Thorhall, men de (ivrige bleve tilbage. De droge nord

om Kjalarnæs, og fortes derefter imod Nordvest; Landet

laae paa Bagbord; der vare ode Skove overalt, saa langt

de kunde oine, og næsten ingensteds aabne Pladser i dem.

De ansaae den Fjeldstrækning, som var i Hop, og den,

de nu traf, for een og den samme. Den tredie Vinter

vare de i Stromfjord. Karlsefnes Son Snorre var nu tre

Aar gammel. Da de seilede fra Viinland, havde de

Sondenvind, og kom til Markland, hvor de traf fem Skræl-

linger. De grebe to Drengeborn og forte dem med sig,

lærte dem det nordiske Sprog, og dobte dem. De kaldte

deres Moder Vethilldi og Fader Uvæge, og sagde at

over Skrællingerne vare Hovdinger, een hed Avaldamoiv,

en anden Valdidida; de ^sagde at der var ingen Huse,

men Folk boede i Grotter eller Huler. Bjarne Grimolfson

blev forslaaet til Irlands Hav, og kom i en Ormeso, og

Skibet begyndte at synke under dem. Nogle reddede sig

i en Baad, som var smurt med Sæltjære, thi den, hedder
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det i den gamle Beretning, angriber Soormea ikke. Karls-

el'ne fortsatte Reisen til Gronland til Eriksfjord.

FREYDIS'S, HELGES OG FI!\l\BOGES REISE; THORFINN NED-
SÆTTER SIG PAA ISLAND.

Samme Rommer, 1011, kom et Skib fra Norge til

Gronland, styret af to Brodre fra Ostfjordene paa Island,

Hklgr og Finnuoge, som opholdt sig om Vinteren paa

Gronland. Freydis drog til dem, og indbod dem til at

reise med til Viinland, og dele halvt med hende alt det.

Udbytte, som denne Reise vilde give. Dette tilstode de.

Freydis og Brodrene gjorde den Aftale indbyrdes, at hver

af dem skulde have 30 stridbare Mænd paa sit Skib for-

uden Kvinder; men Freydis overtraadte strax dette, og

havde fem Mand flere, som hun skjulte. De kom 1012

til Leifsboder, hvor de opholdt sig den folgende Vinter.

Freydis's Fremfærd foranledigede et spændt Forhold, og

ved Snedighed forforte hun sin Mand til at dræbe Brodrene

og deres Folge. Efter denne bedrevne Udaad seilede de

om Foraaret 1013 tilbage til Gronland, hvor Thorfinn laae

seilklar for Norge og ventede paa Bor, og det er et

almindeligt Ord, at der ikke er gaaet noget rigere ladt

Skib fra Gronland end det han forte. Saasnart Vinden

blev god, afseilede han til Norge, hvor han tilbragde den

næste Vinter, og solgte sine Varer. Da han den folgende

Vaar laae seilfærdig for Island, kom der en Tydsker fra

Bremen i Saxland til ham og vilde kjobe et Stykke Træ.

Han gav derfor en halv Mark Guld; det var Mosur fra

Viinland. Karlsefne drog til Island, og kjobte næste Aar,

1015, Glaumboiand i Skagefjorden paa Nordlandet, hvor

han boede, saalænge han levede, og hans i Viinland fodte

Son Snorre efter ham. Da denne var gift, gjorde hans

Moder Gudrid en Pillegrimsreise til Rom, hvorfra hun

igjen kom tilbage til sin Sons Gaard, og han havde da
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ladet hygge et« Kirke paa Glaumbo. Moderen levede længe

som Nonne. En talrig og anseet Slægt nedstammer fra

Karlsefne, deriblandt den lærde Biskop Thorlak Runolfson

(fodt 1085 af Snorres Datter Halfride), hvem Islands ældste

i Aaret 1123 udstædte Kirkeret fornemmelig skyldes; ved

ham ere Beretningerne om hans Oldeforældres mærkelige

Reiser rimeligviis forst optegnede.

GEOGRAPHISK OVERSIGT.

GEOGRAPHIE OG HYDROGRAPHIE.
'

Det er en heldig Omstændighed at de gamle Be-

retninger have bevaret saavel nautiske som ogsaa geogra-

phiske og astronomiske Angivelser, der kunne lede til at

bestemme de navngivne Landes og Steders Beliggenhed.

De nautiske ere særdeles vigtige, endskjondt de hidtil

ikke ere blevne tilborlig paaagtede, nemlig Angivelsen af

Seiladsens Retning og de i Dagseiladser (dcegr) angivne

Distancer. Af Bestemmelser i Laudnama og flere gamle

islandske geographiske Skrifter kan man udregne, at en

Dagseilads ansloges til omtrent 27 til 30 Miil. Fra Oen

Helluland, senere benævut Litla Hellula\d, seilede

Bjarne Herjulfson til Herjulfsnæs (Ikigeit) paa Gronland

med SV - Vind og en rygende Storm i 4 Dogn. Af-

standen mellem dette Næs og Newfoundland er omtrent

150 Miil, som vil passe, naar man tager den stærke

Storm med i Overslag. Nyere Reisende beskrive dette

Land som tildeels bestaaende af nogne Klippeflader af

storre eller mindre Udstrækning, hvor intet Træ, ikke

engang en Busk kan trives, og som derfor sædvanlig

kaldes Barrens, aldeles svarende til de gamle Nordboers

hellur, hvoraf de gave Landet Navn.

Markland laa SV for Helluland i en Afstand af

3 Dages Seilads eller omtrent 80 til 90 Miil. Det bliver

altsaa Nova Scotia, hvis Beskrivelse af de Nyere svarer
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til de Gamles af Markland-: Landet er lavt (low) i Al-

ln'uidelighed; Kysten mod Soen er flad og lav (level and

low (o the seaward), og Strandbreden kjendelig ved

hvide Klitter"; .Landet er lavt med hvide Sandklitter

(white sand
if cliffs) , som falde stærkt i Oinene fra Soen

af; saaledes hedder det i een af de nyere Seilingsboger

(Pilots), og en anden udtrykker sig derom: uPaa Kysten

ere nogle Klitter af overordentlig hvidt Sand (cliffs of

excccdingly white sand)". De engelske Stimænds level

svarer aldeles til det islandske slétt, deres low to the sea-

ward til det korte Ord oscebratt, og white sandy cliffs til

de Gamles hvitir sandar. Nova Scotia samt New Bruns-

wick og Nedre Canada, som rimeligviis regnedes til de

Gamles Markland (af mbrk, Skov) ere overalt bedækkede

med mægtige Skove.

Vinlaivd laae to Dagreiser, altsaa omtrent 54 til

GO Miil i sydvestlig Retning fra Markland. Afstanden

fra Cap Sable til Cap Cod angives i Seilingsbogerne til

omtrent 70 leagues i SV, der altsaa bliver omtrent

5*2 Miil. Bjarnes Beskrivelse, at Landet var uden Fjelde,

bevoxet med Skov og beklædt med smaae Hoie, er

træffende, og i den osten for Landet beliggende O, mellem

hvilken og det sig oster- og nord ud strækkende Næs

Leif seilede, gjenkjende vi Nantucket. De Gamle fandt

der meget grundt (grunnsæfui mikit) ; de Nyere anmærke

i samme Sund utallige Rev (rifs) og andre Grunde

(shoals) , og sige at det hele fremstiller Udseendet af et

undergaaet Land (drowned land).

Kjalarnes (af kjblr, en Kjol), rimeligviis saa be-

nævnt formedelst dette Næs's paafaldende Lighed med

Kjolen paa et Skib, især paa eet af Oldtidens Langskibe,

bliver da Cap Cod, som de nyere Geographer have sammen-

lignet snart med et Horn, snart med en Lee. Det kaldes

andnes, d. e. et Næs som ligger lige over for et andet
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Næs (her Cap. Ann) ved Mundingen af en Fjord (Boston

Bay). De gamle Nordboer tral' her uveibare Orkener (oræfi)

samt lange Strande og Dyner (strandir langar ok sandar),

som vare af forunderligt Udseende og Beskaffenhed, hvor-

for de kaldte dem Furbustrandir (af fitrSa, en forunderlig

Ting, og strand, Strimmel, Strand). Man sammenholde

Beskrivelsen af dette Næs (Indianernes Nauset) af en nyere

Forfatter Hitchcock, (Report on the Geology, Mineralogy,

Botany, and Zoology of Massachusetts, Amherst, 1833):

Dynerne eller Sandbankerne, som ofte ere næsten eller

aldeles blottede for Vegetation og sneehvide, tiltrække sig

overordentlig Opmærksomheden ved deres Besynderlighed

(forcibly attrået the attention on aceount of their pe-

culiarity). Da vi nærmede os det yderste af Næsset, til-

tog Sandet og Ufrugtbarheden, og paa ikke faa Steder

behovedes der blot at den Reisende skulde mode en Trop

arabiske Beduiner, for at man kunde fole sig dybt inde

i en arabisk eller lybisk Orken". Et særeget Natur-

Phænomen, som bemærkes der, har rimeligviis ogsaa bi-

draget til det særegne Navn. Dette beskrives af den

samme Forfatter saaledes: „Ved at gaae over Sandbankerne

paa Næsset bemærkede jeg en besynderlig Forblændelse

eller Bedrag. I Orleans for Exempel syntes vi at stige

opad i en Vinkel af tre eller fire Grader, og jeg blev

ikke vaer, at dette ikke forholdt sig saaledes, forend jeg

ved at vende mig om, bemærkede at en lignende Op-

stigning viste sig paa den Vei, vi nylig havde passeret.

Jeg vil ikke forsoge at forklare dette optiske Bedrag,

men allene bemærke, at det rimeligviis er af samme Art,

som det Humboldt bemærkede paa Pampas i Venezuela:

„Rundt omkring os", siger han, „syntes Sletterne at stige

op imod Skyerne'
1

. Med et passende Navn finde vi saa-

ledes at de gamle Nordboer have benævnt de tre Strande

Nauset Beach, Chatham Beach og Monomoy Beach.
1840—1841. .>
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Den store saa kaldte Golfstrom, som kommer fra

den mexicanske Bugt og gaaer imellem Florida og Cuba

samt Bahama -Oerne nordefter parallel langs med Nord-

amerieas Ostkyst, og hvis Flodseng skal i ældre Tider

have nærmet sig endnu mere til Kysten, bevirker stærke

Stromninger netop paa dette Sted, i det Halvoen Barn-

stable byder de sondenfra kommende Stromme Modstand.

De Gamles Straumsfjorbr maa antages at være Buzzards

Bay og Straumsky Martha's Vineyard, skjondt Angivelsen

af den Mængde Æg, som fandtes der, nærmest kunde

passe paa den ved Indlobet beliggende, nu af samme

Aarsag saa kaldte Egg Island.

Krossanes bliver rimeligst Gurnet Point. Det maa

have været noget nordligere Karlsefne landede, da han

saae den Bjergkjede (The Blue Hills), som han holdt

for at være den samme, der strækker sig til den Egn,

hvor vi gjenfinde det Sted, som de gamle Nordboer

benævnte Hop (i Hope).

Hop betyder egentlig en lille Vig, dannet ved en

Flod oppe fra Landet og et Indlob fra Havet, og der-

næst det om en saadan beliggende Land. Dertil svarer

Mount-Hope-Bay , hvorigjennem Taunton River lober og

igjennem den meget smalle, dog seilbare Pocasset River

forener sig med Havets tilstromrueD.de Vand i Udlobet

ved Seaconnet. Ved dette Hop laae Leifsbudir; ovenfor

samme, altsaa vel især paa det saa skjont beliggende Mount-

Hope (Indianernes Mont-Haup), anlagde Thorfinn Karlsefne

sine Boliger. Udenfor Flodens Munding laae store Oer.

CLIMA OG JORDHUXD.

Om Landets Clima og Jordbundens Beskaffenhed

samt om nogle af dets Producter indeholde Oldskrifterne

enkelte oplysende Bemærkninger. Cliniaet var saa mildt,

at dem syntes at Kvæget ikke kunde behov,e Foring
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der om Vinteren, thi der kom ingen Frost, og Qræsset

visnede kun !ii!t (par kvomu etigi frost å vctrum, ok

litt rémSu par gros). Wardens Beskrivelse af denne Egn

(Descrintioa des Etats Urris de l'Amérique sept. , Paris

1820, T. 1), er ligelydende: „Temperaturen er saa mild,

at Vegetationen sjelden lider af Frost eller af Torke (la

vegetation souffre raremønt du froid ou de la séche-

resse)". „Man kalder dette Land Arnericas Paradis, fordi

det overgaaer andre Lande ved sin Beliggenhed, sin Jord-

hund og sit Clima". „En Udflugt fra Taunton til New-

port paa Rhode-Island gjennem Taunton River og Mount-

Hope-tJay forer den Reisende gjennem et Landskah af

stor Skjonhed og Yndighed", siger Hitchcock; og naar

han tilfoier, „at Egnens skjonne Udseende og de interes-

sante historiske Minder, som ere knyttede- til den, forene

sig for at holde Opmærksomheden spændt og for at til-

fredsstille Smagen": da vil han linde dette sidste Tillæsr

udvidet til fjernere Tider, end han ved denne Yttring

havde tænkt paa.

Et Land af en saadan Beskaffenhed kunde vistnok

med storste Grund fortjene Navn af det gode, it goda,

som de gamle Nordhoer tillagde det, især da det frem-

hild Producter, som de satte megen Priis paa, og som

for storste Delen savnedes i tieres koldere Fædrelande.

PHODUCTER OG NATURHISTORIE.

Viinranker (vinvtQr ok vinher, Viindruer), voxede der

af sig selv. Det er en Kjendsgjerning (quod vites ibi

sponte nascantur) ,
som en udenlandsk Skrihent af det

samme, nemlig Ilte Aarhundrede, Adam af Bremen, he-

retter at have erfaret ikke ved en fahelagtig Formodning,

men ved paalidelig Beretning af Danske (non fabulosa

opinione sed certa relationc Danorum). Som sin Hjem-
melsmand nævner han ved denne Leilighed den danske
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Kon°-e Svend Estridsoo. Viinranker voxede her i en

saadan Mængde, at de Gamle efter dem gave Landet

Navn, oo1 kaldte det Viinland. At Viinranker endnu voxe

vildt i denne Egn i stor Overflodighed (in r/rent abund-

ance), er oplyst ved paalidelige Vidnesbyrd og i en Be-

retning fra selve Landet, som paa vort Selskabs Anmod-

ning er efter det i Providence værende Rhode Islandske

historiske Selskabs Foranstaltning afgiven af Dr. Webb i

Forening med Albert G. Greene og John R. Baftlett.

Ogsaa paa den udenfor beliggende O voxe de i stol-

Mængde (in great profusion), og den er derfor af dens

Gjenopdagere i nyere Tider bleven tillagt Navnet Marthas

Vineyard.

Selvsaaede Hvedeagre (sjålfsanir Iweitiakrar) eller,

som Adam af Bremen udtrykker sig, fruges non semi-

natæ, fandtes i dette af de gamle Nordboer opdagede Land.

Ved Europæernes senere Ankomst voxede her ligeledes

Mais eller saakaldet Indian Corn, som Indbyggerne hostede

uden at saae og opbevarede i Huler i Jorden, og som

udgjorde eet af deres fortrinligste Fodemidler.

Honningdug (sæt d'ogg u grasinu). Leif og hans Folge

gik op paa den udenfor Landet beliggende O (Nantucket),

og bemærkede at der var Dug paa Græsset, og det traf

sig da saa, at de rorte ved Duggen, og stak derpaa

Fingrene i Munden, og de syntes ikke at have smagt

noget saa sodt som det var (ok pottust ekki jafnsætt

kennt hafa, sem pat var). Paa Foresporgsel er det op-

Ivst, at Honningdug (honey dav) end lindes paa Nantucket.

M'osur, et Slags Træ, eller rettere Ved, af mærkelig

Skjbnhed, som de gamle Nordboer satte megen Priis

paa, og som ogsaa i Tydskland maa have været hoit

vurderet, eftersom en Mand fra Bremen i Saxland gav

Thorfinn Karlsefne, da han efter sin Tilbagekomst fra

Viinland var i Norge, for at sælge sine fra hint Land
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bragte kostbare Varer, *en halv Mark Guld (omtrent 34

Species -Ducater) for et Stykke af dette Træ, hvorved

man dog desuden niaa bringe med i Overslag de ædle

Metallers hoiere Værdi for Americas senere Gjenopdagelse.

At IVIosur ellers var kjéndt i Norden, vide vi blandt andet

af Snorres Beretning om at Harald Haardraade forærede

Thorer paa Steig en Mosurbolle, som var gjordet med et

Solvbaand og forsynet med en Solvhank, hvilke begge

vare forgyldte. Det har været en Art af den Lon eller

Valdbirk, der endnu benævnes masureret. fordi Træet er

inden i ligesom marmoreret, hvorved det fortrinlig egner

sig til fiint Snedkerarbeide. Formodentlig har det Træ,

som Karlsefne solgte til Bremeren, været af een af de i

hine Egne af America voxende Afarter af Acer rubrum (rod-

blommet Lon) og Acer saccharinum, som benævnes birÆs-

eye (Fugleoie) og curled maple (kruset Valdbirk), hvis

Ved beskrives som udmærket skjont.

Det var imidlertid især Bygningstommer (tre svå

mikil at i hus vom lbg%), de gamle Nordboer hentede

fra Viinland, som de, efterat have fældet Træerne, til-

huggede og lagde paa Klipperne til Torre, og ladede siden

dermed deres Skibe.

En stor Mængde Dyr i Skoven af alle Arter (mik-

ill fjbldi dyra å skoginum meor allu moti), fandtes

ifolse vore Oldskrifter i dette Land. I den fra selve

Landet modtagne Beretning hedder det, at man i Al-

mindelighed holder for, at Indianerne havde valgt denne

Egn til Opholdssted fornemmelig for den fortræffelige

Jagts Skyld. Nu ere Skovene for det meste omhuggede,

og Vildtet har trukket sig længere ind til Skovegnene.

Graavarer og Zobel og alskens Skindvarer (grå-

vara ok safvali ok allskonar s'kinnavara) , og i Særdeles-

hed ganske graa Skind (algrå skinn) ,
nævnes blandt

de Varer, Nordboerne tilforhandlede sig af de Indfodte
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Som bekjendt, utlgjfir disse udmærkede Graavarer netop

i denne Egn endnu en vigtig Udførsels- Artikel. Af de

forskjellige Arier der værende Væseler benævnes Mustela

canadensis i nogle Egne Zobel (Sable), svarende til de

gamle Nordboers safvuli.

Hvaler (hvalir) fangedes udenfor Viinlands Kyster,

Mandt andre Borhvalen (reidr, Balæna phgsalus). Ved

Kysterne af Massachusetts og Rhode Island var en mindre

Art at den gronlandske Hval (Balæna mysticetus) endnu

i forrige Aarhundrede ikke sjelden. De kom paa deres

Toge (thi om Vinteren gaae de sydefter og vende i

Foraaret tilbage) hyppig til Cape Cod Bay og Vandene

omkring Nantucket, 02; fangedes fra Kvsterne i Baade 02

smaae Fartoier af 40 Totiders Drægtighed. I Aaret 1731

var paa denne Maade et Antal Skibe af 300 Tonders

Drægtighed beskjeftigede. Senere findes de ikke længer

saa hyppig ved Kysterne, men have trukket sig længere
ud paa Dybet. I Mundingen af Narraganset Bay ligger

en Klippe, som har faaet Navn af \\ hale Rock, fordi

Hvaler der hyppig opholdt sig og fangedes. Ogsaa de nyere
Beskrivelser bevidne, at Rurhvalen bestiger disse Vande.

Der var ogsaa en Hval, som Karlsefne, der ellers havde meget

Kjendskab til de forskjellige Slags Hvaler, ikke kjendte.

Denne, som hårde Kjod, der ikke var spiseligt, men be-

kom Mandskabet ilde, maa altsaa ikke have været alminde-

lig i de islandske og gronlandske Farvande. Det maa
overlades americanske Zoologer at afgjiire, om denne kan

antages at have været den ved disse Kyster hyppig fore-

kommende, der benævnes the righ whale.

Ederfugle (ædn) og andre Sofugle fandtes i stor

Mængde paa de omliggende Oer. Paa een O var der saa

mange Ederfugle, at man neppe kunde gaae der for Æggene
(at varia målti ganga fyrir eggjum), eller, som det hedder

i er«, anden samstemmende Beretning, sætte en Fod der
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inielleni Æggene (at trautt måtti fæti nitr koma i milli

eggjana). 1 nyere Beskrivelser af Massachusetts berettes

det, at der paa de ubeboede Oer lindes en overordentlig

Mængde vilde Gjies og Ænder og deriblandt Ederfugle.

ISogle af disse Oer, navnligen, den ta«t ved Monoinoy

Beach beliggende, som rinieligviis er den Oldskrifterne

omtaler, eller som har givet Anledning til deres ovenan-

førte Beretning, benævnes endnu af den selv samme Aar-

sag Egg-Islands.

Enhver Bæk. var der fuld af Fiske (hverr lonkr var

par fullr af fisktun). Blandt disse nævnes fortrinlige

Lax, som gaves i Overflødighed baade i Floden og i

Indsoen, hvorved Leifsboder vare opforte, og storre Lax

end de havde seet for (hvorki skorti par lax i dnni ne i

vatninu, ok stærra lax en peir hefdi fijrr sé'5). Ogsaa

paa Kysterne fangedes en Mængde Fiske. Nordboerne

gjorde Grave, der hvor Landjorden begyndte og Floden

gik hoiest op, og naar Havet da veg tilbage, vare der

Ilelleflyudre (Itelgir fiskar, Pleuronectes hyppoglossi) i

Gravene. Nyere Beskrivelser af denne Egn stemme ord-

Ivdende med den gamle. ,
Alle Floder ere meaet fiske-

rige", og om Vandene deromkring: tt
Der er en stor Over-

flødighed af Fiske af næsten alle Arter". Den fra Rhode

Island modtagne Beretning omtaler ogsaa , at der i denne

Egns mange Floder og Bække, navnligen i Taunton River,

hvert Aar fanges en uhyre Mængde af forskjellige Fiske,

og blandt disse endnu de samme, som nævnes i de gamle

Beretninger, Lax (Salmo trutta, S. fontinalis), hvis For-

trinlighed Warden bemærker (la. trutte des riviéres et

des ruisseaux cst excellente). Blandt de Fiske, hvoraf

Vandene deromkring vrimle, nævnes ogsaa i Særdeleshed

Pleuronecfes hippoglossus (Holibut) saavel i andre nyere

Beskrivelser som i l)r. Webbs Beretning.
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ASTRONOMISK VIDNESBYRD.

Foruden de nautiske og geographiske Angivelser har

det ene af Oldskrifterne bevaret os et astronomisk Mærke,

i det der siges at Dag og ISat vare der niere lige lange

end paa Griinland eller Island. Paa den korteste Dag stod

Solen i dette Land op ved DagmaTs Begyndelse og gik

ned ved Enden af Eykt (sål hnf5i par eyktarstcfå ok

dagmålastad um shamdegi). Ligesom de gamle Nord-

boer deelte Horizonten i 8 Verdenskanter, åttir, saaledes

inddeelte de ogsaa Diignet i 8 dertil svarende, ved Solens

tilsyneladende Gang bestemte lige Dele, eyh.Hr, af hvilke

enhver altsaa udgjorde 3 Timer eller J af Diignet. For

storre Tydelighed Skyld vedfiiies her en Solskive, som

fremstiller denne Dognets Inddeling efter Verdenskanterne:

«c>
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Inddelingen, ligesom dette Forhold, grunder sig paa

Oldskrifterne, navnligen paa Islands gamle Christenret.

der udgaves i 1123 af Biskopperne Thorlak til Skalholt

og Ketil til Holuin, af hvilke den forste, som ovenfor be-

mærket, var en Patterson af Thorfinn Karlsefnes i Viin-

land fod te Son Snorre. Denne Kirkeret, for hvilken for-

nemmelig Hellig Olafs tidligere paa Island indforte er lagt

til Grund, bestemmer (Cap. 34) Udstrækningen af den

nordlige Verdenskant, Nordrdtt, hvortil Eykten Midnætti

svarede, fra NNV til NNO, og saaledes tillige de ovrige

Ottendele af Horizonten, hvorefter Inddelingen af Dognet
lettede sig. Dagmålaeykt svarede til Lanclsiidrsått

, og

regnedes efter den i Christendommens forste Tider ved-

tagne Bestemmelse fra Kl. 71 til 10] f. M. Senere,

hen ved Aaret 1200, fik Munkene, for deres Bekvemmelig-
heds Skyld, Eykternes Begyndelse henflyttet til disses

Midte, og saaledes Dagmals Begyndelse til Kl. 9. Imid-

lertid vedligeholdt Dagmål hos Menigmand paa Island sin

oprindelige Plads i Dognet, som Dagens Begyndelse fra

Kl. 1\. Den til Utsiidrsdtt svarende Eykt, som senere

benævntes Non, tillagdes i ældre Tider ogsaa fortrinsviis

Navnet Eykt, og denne Eykts Plads i Dognet bestemmes

noiagtig i den ovenmeldte Thorlaks og Ketils Christenret.

(Cap. 18): Efter Eykt skulde der om Loverdagen holdes

hellig og ikke arbeides, itog det er Eykt", hedder det,

t[naar.den sydvestlige Verdenskant deles i Trediedele, og
Solen har gjennemgaaet de to Trediedele, men endnu

ikke den tredie (på er eykt, er iitsitårsått er deild i

Jmdji'mga, ok hefir sol gengna två luti, en einn ogengit)".

Eykt maa altsaa regnes, efter denne nærmere Bestemmelse

og Indskrænkning, fra Kl. 3'- til 4| e. M. Stadr be-

mærker Grændse, og anvendt paa Solens Opgang og

Nedgang betegner det for Middag Begyndelsen og efter

Middag Enden af Eykten: Dagmålastadr bliver altsaa
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Kl. 1\ f. M. og Eykfarstadr Kl. 4| e. M. Solen stod alt-

saa op Kl. 7i og gik ned Kl. 4] paa den korteste Dag,

der saaledes var Timer lang. Af denne Observation

lader Stedets geographiske Brede sig bestemme til 41°

24' 10". Breden af Seaconnet Point og af Sydspidsen

af Conannicut Island er 41° 20' og af Point Judith 41"

23', hvilke tre Næs begrændse Indlobene til den nu saa-

kaldte Mount-HOpe-Bay, hvilken de Gamle maa have be

nævnt Hopsvatx. Denne Angivelse stemmer saaledes

niiic med de (ivrige Data, og henviser netop til den

samme Egn.

OPDAGELSE AF SYDLIGERE LANDE.

Den Expedition, som Thorvald EriksGn affærdigede

fra Leifsboder til Undersogelse af de sydligere Kyst-

strækninger, medtog en 4 til 5 Maaneder. De have da

rimeligviis undersogt Kysterne af Connecticut ogNew-York,

og vel endogsaa af New-Jersey, Delavare og Maryland.

De fandt Landet smukt og skovrigt, og kun kort imellem

Skov og Hav, og hvide Sandstrækninger; der vare mange

Oer og meget grundt; en træffende Beskrivelse.

Eskimoerne boede i hine Tider langt sydligere end

i vore Dage. Dette sees af de gamle Beretninger og

synes endydermere at vinde Bekræftelse ved Skeletter

fra gamle Tider, som ere opgravede af Jorden i Egne

endogsaa sondenfor de her omtalte. Overfor det af Eski-

moerne beboede Land, i Nærheden af Viinland, laae et

andet Land, hvor der efter deres Udsigende boede Folk,

sbm gik i hvide Klæder og bare Stænger foran sig, hvor-

paa der vare fæstede Flige, og raabte hoit. Dette Land

formener den gamle Beretnings Forfatter at være det i

andre Oldskrifter omtalte saa kaldte Hvitramanjvaland

(de hvide Mænds Land) eller Irlaivd it mikla (det store

Irlands sandsynlig den Deel af Nordamerica fra Chesa-
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peak-Bay og sydeffer: Nord- og Syd-Carolina, Georgien

og Florida. Blandt de fra Vest-Florida for en Deel Aar

siden udvandrede Shawaneser, der nu boe i Ohio, er be-

varet et gammelt Sagn, som synes lier at kunne tjene

til Bekræftelse, at Florida skal engang have været beboet

af et hvidt Folk, der var i Besiddelse af Jernredskaber.

Efter Navnet og de gamle Beretninger at slutte har det

rimeligviis været en irsk, christen Befolkning, der saa-

ledes for Aar 1000 har været nedsat i denne Egn. Den

ma^gtige Hovding Aitrc Marson fra Reykenæs paa Island

blev i Aaret 983 af Storm forslaaet derhen, og han blev

dobt i dette Land, hvilket den samtidige Rafn Limeriks-

farer, som længe havde opholdt sig i Limerik paa Irland,

forst berettede. Den islandske Historiker Are Frode,

Landnamas ældste Forfatter, som selv nedstammede i

fjerde Led fra Are Marson, yttrer herom, at hans Far-

broder Thorkel Gellerson, hvis Udsagn han paa et andet

Sted erklærer for meget paalidelige, havde hurt Islændere

berette, at Jarlen Thorfinn Sigurdson paa Orkenoeme

havde sagt dem, at Are var Ideven kjendt i Hvitramanna-

laud, og kunde ikke komme bort derfra, men blev dog

der holdt i stor Anseelse. Denne Beretning viser saa-

ledes, at der til de Tider har været Færsel mellem Vester-

landene (Orkcnoerne eller Irland) og dette americanske

Land.

BJOR1V ASBRAIVDSOIVS OG GUDLEIF GUDLAUGSONS REISER.

Det maa efter al Sandsynlighed have været i dette

Land Bjorn Asbrandson, med Tilnavn Bredevigskæmpe,

heidevede den sidste Deel af sit Liv. Hans Kjærligheds-

forstaaelse med Thuride paa Frodaa, Soster til Snorre

Gode paa Helgafell^ voldte ham Broderens, den mægtige

Hcrredsforstanders, Fjendskab og Efterstræbelse. Efter

hendes Mand Thorodds Opfordring sagsogte denne Bjorn
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paa Thorsnæs Tliing, og foranledigede derved hans Lands-

forviisning paa tre Aar. Bjorn drog da til Danmark og

derfra til Venden, hvor han hlev optagen i det beromte

Heltesamfnnd i Jomsborg under Palnatoke, og deeltog

med Jornsvikingerne i Slaget paa Fyrisvolde i Sverrig.

Da han efter flere Aars Fraværelse i Udlandet var vendt

tilbage til Island, fortsatte han sine Besiig hos Thuride,

til hvis Son Kjartan, der var Ridt samme Aar han af-

reiste, man holdt ham for Fader. At han heller ikke

selv fragik dette, skjonnes af hans Svar, da man engang

henvendte det Sptirgsmaal til ham, hvad Thorodd vel

vilde sige derom, hvem af dem Drengen Kjartan iilhorte.

Bjorn kvad da denne Vise:

Da vil den ædelbaarne

Kvinde Thorodds Gisning

Sande, naar hun foder

Mig lignende Sonder;

Stedse mig den smækre,

Sneehvide Kvinde elsked,

Ogsaa end jeg til hende

Gjenkjærlighed nærer,

Bjorns Besog paa Frodaa vare Thorodd til Besvær, men

han folte ikke Kraft til at hindre dem. Han beklagede sig

igjen for sin Svoger Snorre Gode, og denne drog nu med et

Folge af tyve Mand tiLKamb, Bjorns Gaard, i den Agt

at overfalde og dræbe ham. Skjondt uforberedt lod Bjiirn

sig dog ikke overraske. Imidlertid bestemte dette uventede

Mode ham til at give Snorre det Lofte at forlade Island, i

det han erklærede ham, at han ikke kunde aflade sine

Bestig til Thuride, saa længe de begge vare i samme

Herred. Anden Dagen efter red han sonder til Hraunhavn,

for at gaae til Sos, og fik strax om Sommeren Plads paa

et Skib. Dette skete i Aaret 090. De bleve meget silde
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færdige, og afseilede med NO-Vind, hvilken Vind holdt

længe ved denne Sommer; og om ham, tilfoier Saga-

skriveren, havde man siden i lang Tid ingen Efterretning.

GudijRif Gudlaugson, Broder til Thorfinn, den be-

ronite Historieskriver Snorre Sturlusons Stamfader, havde

gjort en Handelsreise til Dublin; dette tildrog sig i Kong
Olaf den Helliges seneste Levetid, omtrent 1027; men da

de seilede fra Dublin, og agtede sig vester om Irland

tilbage til Island, overfaldtes de af længe vedholdende

nordostlige Vinde, som dreve dem langt vesterpaa i Oceanet

og i Sydvest. Og langt ud paa Sommeren kom de om-

sider til et stort Land; men de vidste ikke, hvilket Land

det var. Da de vare landede, kom Beboerne til dem i

betydelig Mængde, mange Hundrede; disse anfaldt, grebe

og bandt dem. De kjendte der intet Menneske, men det

syntes dem at deres Sprog lignede mest det irske. Man

raadslog dernæst, om de skulde dræbes eller fordeles i

Bygderne og gjores til Trælle. Medens dette blev for-

handlet, kom en stor Flok til, i hvilken der bares et

Banner. Under dette red en stor og anseelig Mand, som

da var meget til Alders og hvid af Haar. Til hans Af-

gjorelse overdroges deres Sag. Han lod Gudleif med

Fiilge komme for sig; og da de kom for denne Mand, til-

talte han dem paa Nordisk (å norrænu), og spurgte, fra hvilket

Land de vare. De sagde ham at de fleste af dem vare

Islændere. Han spurgte dem da, hvilke de vare, som

vare Islændere. Gudleif sagde at han var en Islænder,

og han hilste da paa den gamle Mand, som optog hans

Hilsen vel, og spurgte fra hvad Kant af Island han var.

Han sagde at han var fra Borgerfjords Herred. Da spurgte

han, fra hvilket Sted i Borgerfjorden han var, og Gudleif

sagde ham det. Derefter spurgte den gamle Mand næsten

om enhver af de anseeligere Mænd i Borgerfjorden og

Bredefjorden; og da de talte herom, spurgte han ham noi-
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aetig ud om alt, forst om Snorie Gode og om hans

Soster Thuride paa Frodaa , og dernæst om hendes Son

Kjartan, som da var Eier af Gaarden Frodaa. Da Landets

Indbydere hleve urolise os, vilde have en Bestemmelse,

valgte den gamle Mand tolv af sine Mænd afsides med

sig til Raadslagning; og noget derefter kom han til dem,

og sagde da til Gudleif. „Jeg har nu med Landets Ind-

byggere aftalt e:!ers Sag, og have de overgivet den til

min Afgjorelse; og jeg vil nu give eder Lov at reise,

hvorhen I ville, men skjondt det maa synes eder, at

Sommeren nu næsten er forbi, saa vil jeg dog raade

eder at I drage herfra, thi her er Folket ikke at troe og

ondt at have med at gjore, og de formene derhos at der

er skeet Brud paa Loven til deres Skade". Gudleif spurgte:

uHvad skulle vi sige, hvis Skjæhnen forunder os at komme

tilbage til vort Fodeland, hvo der har skjenket os denne

Frihed". Han svarede:
lt
Derom underretter jeg eder ikke,

thi jeg synes ikke om ,
at mine Frænder og Fostbrodre

skulle gjore en saadan Reise hertil, som I vilde have

gjort, dersom I ikke havde nydt godt af min Bistand;

men nu er min Alder rykket saa vidt frem, at jeg kan

vente hver Time at Alderdommen vil ende mine Dages

Tal; og om jeg kunde leve end en Tid, da ere her neg-

ligere Mænd end jeg, som kun ville tilstaae Udlændinger,

der komme hid, liden Fred, ihvorvel de ikke ere her i

Nærheden hvor I ere landede". Derefter lod han deres

Skib sætte i seilfærdig Stand, og blev der hos dem, ind-

til de fik Bor og afseilede. Men forend de skiltes, trak

han en Guldring af sin Haand og overleverede til Gudleif,

og tillige et godt Sværd, og sagde til ham:
tt
Hvis Skjæhnen

forunder dig at komme til Island, da skal du bringe dette

Sværd til Bonden Kjartan paa Frodaa, men Ringen til

hans Moder Thuride". Gudleif spurgte: tt
Hvad skal jeg

sige om, hvo der sender dem disse Kostbarheder"? Han
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svarede: „Siig, at den sender dem, som var en bedre

Ven af Huusfruen paa Frodaa end af Goden paa Helga-

fell, hendes Broder; men hvis nogen Mand tykkes vide,

hvo der har eiet disse Kostbarheder, da siig disse mine

Ord, at jeg fraraader enhver at drage til mig, thi det er

ucn farligste Færd ,
naar det ikke netop gaaer dem saa

heldig med Landingsstedet, som det er gaaet eder; thi

dette Land her er af vid Udstrækning og har kun faa

Havne, og alle Steder kunne Udlændinger vente Ufred,

naar det ikke træffer sig saaledes, som det nu er gaaet

eder". Efter dette afseilede Gudleif; de kom til Irland

silde om Hosten, og vare i Dublin om Vinteren. Men om

Sommeren efter seilcde de til Island, og Gudleif afleverede

da de ham anbetroede Kostbarheder; og Folk holde det

for vist, tilfoier Sagaskriveren, at denne Mand har været

Bjorn Bredevigskæmpe, ihvorvel man ikke har andre Be-

kræftelser derpaa, end de sorn nu ere an forte.

At de Gamle have haft Begreb om Sydamericas

Nordkysts Strygning imod Osten, derom synes en Be-

mærkning i flere af Islændernes gamle geographiske Op-

tegnelser at vidne. Det siges der, at nogle troe, at

Viinland strækker sig fra Afriea (gångi af Affricu). Men

om denne Angivelse har sin Grund i virkelige Opdagelses-

reiser til denne Kyst eller i Beretninger om samme, eller

i den blotte Formodning, er vanskeligt at afgjore; dog er

det neppe troligt, at selve de gamle Nordboer ere komne

saa langt mod Sonden, da de i dette Tilfælde vel vilde

have efterladt derom oplysende astronomiske og klimato-

logiske Bemærkninger.

BISKOP ERIKS REISE TIL VIINLAND.

At Forbindelsen mellem Viinland og Gronland har

vieret fortsat i den folgende Tid og endnu vedligeholdt i

det l'2te Aarhundrede, sees af den korte Annal-Efterretning,
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at (len gronlandske Biskop Erik, rimeligviis af chiistelig

Iver for at omvende Landsmænd eller bestyrke dem til

Vedholdenhed i Troen, er i Aaret 1121 dragen over til

Viinland. Da der intet berettes om Udfaldet af hans Reise,

men vi af Udtrykket aliene kunne see at han er kommen

dertil, maa man antage at han er forbleven der nedsat.

OPDAGELSER I AMERICAS POLAREGNE.

Den efter Tidsfolgen næsle Begivenhed, om hvilken

Beretning er opbevaret i Oldskrifterne, er en Opdagelses-

reise i Americas Polar-Egne, som nogle Præster lode

foretage fra Bispesædet Gardar paa Gronland i Aaret 1266.

Beretningen derom er uddraget af et Brev fra Præsten

Halldor i Gronland til den forhenværende gronlandske

Præst Arnald, som da var bleven Hofpræst hos den norske

Konge Magnus Lagabæter. Alle betydelige Mænd paa

Gronland havde i den Tid store Skibe og Skuder, byggede

til at sende nordpaa, at drive Jagt og Fiskeri om Sommeren.

De nordlige Egne, som de besiigte, kaldtes Nordrsetur;

Hovedstationerne vare Greipar og Kroksfjarbarheibi.

Det forste af disse har, saavidt skjonnes, været ^be-

liggende tæt stindenfor Disco, men at de Gamle have

færdedes langt nordligere paa denne Kyst sees af den

paa ()en Kingiktorsoak paa 72° 55' n. Br. i Aaret 1824

fundne hoist mærkelige Runesteen. Det sidstnævnte Sted

var længere bortfjernet imod JNord. Hensigten med Reisen

angives at være den, at undersoge Egnene længere nord

efter, end man hidtil pleiede at fare, altsaa norden for

KroksfjaroarheiM, hvor de havde deres Sommerophold-

steder, og som de altsaa jevnligen pleiede at besoge.

Om denne Undersogelsesreise hedder det saaledes. De
seilede ud af Krdksfjaroarheioi; derpaa overfaldt dem

Søndenvind med Miirke, saa at de maatte lade Skibet

gaae for Vinden: men da Uveiret skilte sig og det. blev
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lyst, saae de mange Oer og alskens Fangst, baade Sæler

og Hvale og en stor Mængde Bjorne. De kom lige Ind

i Havbugten (allt i hafsbotninn) , og der vare ogsaa lis-

bjerge sonderfor dem, saa langt de kunde oine. De tral'

der nogle Kjendemærker paa, at Skrællinger havde i ældre

Tider opholdt sig der (fandu pc/r par nokkrar Skræl-

ingavistir fornl/gar) ,
men de kunde ikke gaae i Land

for Bjornene. Siden seilede de tilbage i tre Dogn, og

traf da igjen Spor af Skrællingers Ophold paa nogle Oer

sondenfor Snæfell (Sneefjeld), et tidligere bekjendt Fjeld.

Siden seilede de sonder paa langsmed Kroksfjaroarheioi

en stor Dagsroning Jacobsmessedag; det fros da der om

Nætterne, men Solen skinnede baade Nætter og Dage,

og var ikke hoiere, da den var i Sonder, end at, naar

en Mand lagde sig tværs i en sexaaret Baad, udstrakt mod

Rælingen, saa traf Skyggen af det Bord, der var nærmest

mod Solen, i Ansigtet paa ham, men om Midnat var den

saa hoi som hjemme i Bygden, naar den er (hoiest) i

Nordvest. Siden seilede de tilbage hjem til Gårdar.

Kroksfjaroarheioi var, som vi ovenfor have bemærket,

tidligere og jevnligen besogt af Gronlænderne. Navnet

viser at denne Fjord var omgiven af ode Hoilande, og

Reisebeskrivelsen at det var en betydelig Fjord, indenfor

hvilken var en vidtloftig Seilads af mange Dage. Der

berettes nemlig, at de seilede ud af denne Fjord ind i

et indre Hav, og lige ind i Havbugten, og at deres Tilbage-

reise medtog flere Dogn. Af den forstnævnte af de to

paa Jacobsmessedag angivne Observationer kan intet

sikkert Resultat udledes, da man ikke med nogen Be-

stemthed kan vide Baadens Dybde, eller egentlig Dybden
af den liggende Mands Leie, samt Bordets Hoide i For-

hold dertil, for deraf at udfinde den Vinkel, som Bordet

har dannet med Mandens Ansigt, hvilken Vinkel efter

Angivelsen skal svare til Solens Middagshoide paa Ja~

18iO-18'i1. 3
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cobus eller den 25de Juli. Antager man den efter Rimelig-

hed ikke at have været fulde 33°, men dog henimod, maa

Stedet have ligget omtrent paa 75° n. Br. Det har ingen

Sandsynlighed for sig, at Vinkelen kan have været storre,

og at altsaa Stedet kan have ligget sydligere. Et sikkrere

Resultat giver imidlertid den anden Observation. For

den 25de Juli var i det 13de Aai hundrede

Solens Declination = + 17° 54'

Ecliptikens Skraahed == 23° 32'.

Antages nu Bygden, og navnligen Bispesædet Gardar i

Igalikko
- Fjordens nordre Arm, hvor Ruinerne af en

storre Kirke og en Mængde flere Bygninger nu vidne om

et Hovedsæde for den fordums Bebyggelse, altsaa paa

00° 55' n. Br., er Solhoiden paa den længste Dag i

NV sammesteds = 3° 40', og denne lig den nordlige

Solhoide paa Jacobus og Parallelen 75° 46', som falder

lidet nordenfor Barrow- Strædet, saasom inde i Welling-

ton Channel eller tæt nordenfor samme. Den af de gron-

landske Præster foranstaltede Undersogelses-Expedition

maa saaledes have gaaet til Egne, som i vore Dage ere

blevne noiere undersogte og geographisk bestemte af

William Parry, John og James Ross og flere britiske So-

mænd paa deres ikke mindre dristige og farefulde Expedi-

tioner.

NEWFOUNDLAND PAA NY OPDAGET FRA ISLAND.

De islandske Præster Adalrrand og Thorvald

Helges Sonner, som gjorde den nærmest derefter op-

tegnede Opdagelse, ere af Islands Historie ellers be-

kjendte som indviklede i de svære Stridigheder, der paa

den Tid herskede mellem den norske Konge Erik Præste-

hader og Geistligheden og som paa Island især yttrede

sig imellem den kongelige Statholder Rafn Oddson og den

Skalholtske Biskop Arne Thorlaksop. Annaler, som ere
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optegnede af Samtidige, have derom den korte Beretning

véd Aaret 1285, at de opdagede det nye Land (Nyland) i

Vester fra Island (fundu nyja land). Dette Land, ti!

hvilket Lande-Rolf paa den norske Konge Erik Præste-

haders Befaling faa Aar derefter (1288 til 1290) agtede at

gjore en Expedition, niaa rimeligviis have været Newfound-

land
,

hvis senere Gjenopdagelse skyldes Venetianeren

Giovanno Gahota, sædvanlig benævnt Johan Cabot. Denne,

der var ansat som Handelsagent, i Bristol, havde i Aaret

1405 ved en Underhandling med den danske Krone paa

ny forskaffet Bristols Kjobmænd Andeel i Handelen paa

Island, hvilken Underhandlings heldige Udfald vandt ham

Kong Henrik den Syvendes Tillid, der i Forening med

Bristols og Londons Kjobmandskab forsynede ham med

Skibe til en Opdagelsesreise imod Nordvest, hvorom han

gjorde Forslag. Det hedder ved denne Ledighed, at hans

videnskabelige Indsigter og den heldige Fremgang, der

havde kronet Genueseren Columbus's Foretagende, bragde

ham paa den Mening, at der maalte være Land at op-

dage i Nordvest. Gjenstanden for Cabots Underhandling

med den danske Regjering var Handelen paa Island, om

hvilket Land og dets Forhold han altsaa maa i den An-

ledning have skaffet sig Underretning. Han har da sikkert

faaet Kundskab om hine Præsters Reise, der har for-

anlediget ham til den Plan, hvis Udforelse lykkedes ham

saa vel, at han i 1497 gjenfandt hint Land, hvis Gjen-

opdagelse saaledes med Foie kan tillægges hans viden-

skabelige Indsigter, nemlig hin historiske Kundskab, som

Anledning. Hvad der synes at bestyrke denne Formod-

ning, er det Navn, som tillagdes Oen, nemlig Newfound-

land, Terra nova, der har en saa paafaldende Lighed

med Udtrykket i den islandske Annalberetning. I andre

Annaler nævnes Opdagelsen af Duneyjar ved Aaret

1285. Disse Duunfier have vel været nogle af de i Nær-

3*
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lieden af Newfoundland beliggende mindre Oer, hvor der

findes en overordentlig Mængde Sofugle, mest Anas Cana-

densis.

EIV REISE TIL MARKLAND I DET 14de AARHUIVDREDE.

Forbindelsen med de americanske Lande var i Island

i længere Tid afl)rudt og ikke paaagtet. Det var ogsaa

oprindelig fra Gronland den var gaaet ud og var knyttet,

og der har den hoist sandsynlig vedligeholdt sig, uden at

de sparsomme Efterretninger, som haves fra Grouland i

de efter Landets Opdagelse folgende Aarhun'dreder , have

meddeelt noget desangaaende, til hvis Erindring de Be-

givenheder, som ere fortalte og bevarede, ikke have frem-

budt nogen Anledning, da saadanne Reiser ikke have

staaet i Beroring med dem. Dette, og at Forbindelsen

endogsaa har vedvaret ind i det 1-lde Aarhundrede, be-

kræftes ved den vigtige Annal-Efterretning, som er den

sidste vore Oldskrifter have bevaret os angaaende Ame-

rica, om en Reise til Markland, som paa et Skil) med

en Besætning af 17 Mand foretoges fra Groi.land i Aaret

1347, formodentlig for at hente Bygningstommer og andre

Fornodenheder derfra. Paa Tilbagereisen fra Markland

blev Skibet forslaaet ved Storm, og kom med Tab af

Anker til Straumsfjord paa Islands Vesterland. Det

skjonnes af denne i (ivrigt kun korte Beretning, der er

optegnet af en Samtidig, 9 Aar efter Begivenheden, at

Forbindelsen mellem Gronland og det egenflige America

har været vedligeholdt endogsaa saa langt ned i Tiden,

thi det hedder udtrykkelig om Skibet, at det havde faret

til Markland (hafdi farit til Marklands, hbfdu soft fil

Marklands), der saaledes nævnes som et endnu til den

Tid bekjendt og befaret Land.

Efterat have gjort sig bekjendt med selve de autben-

tiske Actstykker, som nu ere tilgængelige for alle, vil



AMERICAS OPDAGELSE I DET TIENDE AARHUNDREDE. 37

enhver erkjende Visheden af den historiske Kjendsgjerning,

at de gamle Nordboer i det 10de og Ilte Aarhnndrede

have opdaget og befaret en stor Strækning af Nordameri-

cas ostlige Kystlande, og vil derhos ledes til den Over-

heviisning, at Forbindelsen mellem Grenland og de egent-

lig amerieanske Lande ikke i de nærmest folgende Aar-

hundreder har været aldeles afbrudt. Hovedsagen er vis

og uomtvistelig; derimod vil adskilligt af Fortællingernes

Enkeltheder i disse, som i alle andre Oldskrifter, der

endnu maatte være dunkelt, ved fortsatte Granskninger

og yderligere Fortolkninger kunne noiere oplyses. Det

er ogsaa i den Henseende vigtigt at have selve Kilde-

skrifterne i det gande Grundsprog udgivne, for at enhver

kan tye til dem og selv overveie Fortolkningerne.

Der findes i Massachusetts og Rhode -Island, de

Lande som vare Maalet for de gamle Nordboers tidligste

Undersogelses-Expeditioner, saa vidt skjonnes ikke ganske

utydelige Spor af deres Ophold og Nedsættelse samme-

steds. Desangaaende henviser jeg til de i Aivtiquitates

American*: indeholdte Vink og til den her folgende

Meddelelse.

BEMÆRKNINGER OM EN GAMMEL BYGNING I

NEWPORT PAA RHODE-ISLAND, NORDBOERNES
VIINLAND; ved C. C. Rafn.

(Oplyst ved 7 Staalstik, Tab. I1I-IX).

V ed de Undersogelser, hvormed jeg i Antiquitates

Americanæ har ledsaget min Udgave af de nordiske

Kildeskrifter til Americas forcolumbiske Historie, har jeg

sogt at paavise Beliggenheden af de Lande i America,
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som Nordboerne i det 10de Aai hundrede opdagede, og af

de i de gamle Beretninger navngivne Steder, hvor de færde-

des i de efter Opdagelsen nærmest folgende Tider. Be-

liggenheden af Kjalarnes og Firbustrandir , ligesom

af Nordboernes Viinland, holdes, saa vidt jeg har be-

mærket, ikke længere for tvivlsom. Men naar jeg har

yttret det som en rimelig Formodning, at de gamle Nord-

boer ikke allene have nedsat sig i denne Egn, men ogsaa

ere forblevne der bosiddende i et længere Tidsrum gjennem

flere Generationer, har man fundet det vanskeligt at for-

ene med denne Formodning den Omstændighed, at der

i dette Land ikke er fundet nogen Bygning fra ældre

Tider, og Jkke en Steen, som synes at være lagt paa en

anden Steen efter den europæiske Kunsts Principer". Ufor-

klarligt finder man dette, eftersom det selvsamme Folk

har i Gronland opfort Bygninger, hvis Ruiner endnu i

stort Antal vidne om det Folkeslag, som opforte dem.

Herved maa man imidlertid bemærke, at Gronland er al-

deles uden Skove og saaledes ganske blottet for Bygnings-

tommer. Oldskrifterne oplyse om, at Beboerne hentede

Drivtommer fra de nordlige Egne af Baffinsbugten, og,

som det synes, ogsaa fra Lancaster-Sund. Dette vilde

imidlertid kun lidet strække til. De maatte derfor tilfore

dette Materiale deels fra Norge, deels ogsaa, som vi linde

udtrykkelig optegnet, fra Viinland. Saa langveis fra

hentede Gronlands europæiske Beboere i det 1 1te Aar-

hundrede deres Bygningstommer. Deres noiere Bekjcndt-

skab med America lettede dem vel i de paafolgende Tider

noget Anskaffelsen af dette Materiale, i det de kunde hente

det fra nærmere beliggende Lande, saasom fra Markland,

hvorom en Annalberetning af 1347 vidner. Imidlertid

maatte denne Tilforsel, formedelst den étore Besværlighed,

hvormed den var forbunden . blive hoist utilstrækkelig til

selve Bygningers Opforelse. men forbeholdes allene An-
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venilclse til deres indvendige Indretning. Bygningerne,

saavel de offentlige som de private, opfortes derfor i Grøn-

land af Steen, fordi Nødvendigheden paalagde Beboerne

at anvende det Materiale, som var dem lettere tilgængeligt,

om dets Bearbeidelse og Anvendelse end krævede et byrde-

fuldere Arbeide. Kirken i Kakortok er saaledes bygget

af Stene fra de nær derved beliggende Klipper, der inde-

holde samme Steenart som de Stene, hvoraf Kirkens

Mure bestaae. Denne Erfaring stadfæste ogsaa de ovrige

Ruiner i Grouland. I Island derimod, hvor Bygnings-

tommer var lettere at faae, ligesom her i selve Skandi-

navien, opfortes i aldre Tider de allerfleste Bygninger af

Træ, og kun ganske faa af Steen, næsten ene kun Cathc-

dralkirkerne og enkelte Borge. Træets Anvendelse isteden

for Steen endogsaa til Opforelse af offentlige Bygninger

har i mange Egne af Norden vedligeholdt sig lige til den

seneste Tid, og endnu i vore Dage finde vi mangfoldige,

om ikke de allerfleste, Landsbykirker i Norge byggede af

Træ.

Den tidligste Nedsættelse i Viinland skete i det Ilte

Aarhundrede, da Træbygninger endnu vare langt alminde-

ligere her i Norden end i de senere. Landet var rigt

paa Bygningstommer, som Nordboerne endogsaa udforte

derfra til Gronland. Det er altsaa naturligt, at de have

ogsaa i selve Viinland benyttet dette Materiale til deraf

at opfore deres Vaaningshuse, hvilket Sagaerne ligeledes

bekræfte, i det de udtrykkelig benævne de store Huse

(mikil hus), som Leif og Thorfinn Karlsefne opforte,

biidir, d. e. Træhuse. Træ er et let forgængeligt Stof,

og Træbygningerne i Viinland maae forlængst være ode-

lagte, naar man antager at den europæiske Befolkning

ikkun har vedligeholdt sig der ublandet i de forste Aar

hundreder efter Landets Opdagelse; og det vil saaledes

lettelig skjonnes, at den Omstændighed, at ingen Lev-
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ninger af Steeqbygninger hidlil ere fundne i disse Egne,

ikke kan bevise noget imod deres fordums Beboelse af

en cultiveret europæisk Nation.

Imidlertid frembyder sig en Anledning til at kalde

selve den Paastand i Tvivl, at der i vore Forfædres Viin-

land ikke skulde findes Levninger af Steenbygninger fra

den forcolumbiske Tid. Ved en i Oldskrift- Selskabets

Mémoires for 1836—1839 indfort Meddelelse benleder Dr.

Webb vor Opmærksomhed paa en Gjenstand, der vistnok

har fuldt Krav paa en noiagtigere Undersøgelse. I New-

port By, nær ved den sydlige Spidse af Oen Rhode

Island, staae Ruinerne af en Bygning, der har et Oldtids

Præg (a structure bedring an antique appearance), be-

kjendt for Indbyggerne og de talrige Fremmede, som i

Sommertiden samle sig der fra de forskjellige Dele af

Unionen, for at nyde den rene Luft og de fortræffelige

Sobade, under den almindelige Benævnelse af den gamle

Steenmolle. Denne Bygning er beliggende paa den vest-

lige Side nær Spidsen af den Hoi, paa hvilken den ovre

Deel af Staden er bygget, og den er anlagt saaledes, at

den frembyder Udsigt til den mod Vesten beliggende

ypperlige Havn. Den har i lang Tid været en Gjenstand

for Beskuernes Forundring, og opvakt hos alle dem, der

besogte Stedet, Lyst til at kj ende dens Ophav. Den har

givet Anledning til mange Conjecturer baade af Lærde og

Lægmænd, men disse have dog ikke ledet til nogen til-

fredsstillende Afgjorelse; den er forbleven tilhyllet af et

Hemmeligheds Slor (shroudcd wiih mystery), og det

eneste Svar, der kan erholdes paa Sporgsmaal, som man

henvender selv til de ældste af Indbyggerne, er, at den,

saalænge Folk kan mindes, er bleven benævnt den gamle

Steenmolle. Hele dens Bygningsmaade og Beskaffenhed

gjore, som mange /ormene, det Antagende meget tvivl-

somt, at den skulde være opfort til en Molle, endskjondt
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dvt ikke er utroligt at den kan engang have været be-

nyttet som en saadan. Ingen lignende i ældre eller nyere

Tider til hvilkensomhelst Bestemmelse opfort Bygning

lindes i Omegnen, og ikke, som Meddeleren har Grund

til at troe, i nogen anden Deel af Landet.

De os af Dr. Wehl) titsendte fire Tegninger af denne

Bygning ere noiagtige i alle væsentlige Henseender, og

ere tagne af Architecten F. Catherwood, som er fortrolig

med Oldtidens Levninger, idet han har tilbragt mange
Aar paa Vandringer blandt Ostens Ruiner og paa at

foretage Undersogelser i det Hellige Land. Imidlertid

maa det bemærkes , at Ruinen er endnu mere beskadiget

(dilapidated) end det sees paa Tegningerne, der bleve

sendte som Skizzer, uden at være fuldstændig udforte.

Den forste Tegning (Tab. III) er et Prospect af Ruinen,

seet ud en fra, og giver os en rigtig Idee om den, saaledes

som den nu er; den anden (Tab. IV) er en Afbildning af

dens Indre, den tredie og fjerde (Tab. V) et Gjennem-
snit og en Grundplan af Bygningen, hvilke begge grunde

sig paa virkelige Maal og ere udforte efter den vedfoiedc

Scala af engelske Fod. Her betegner A et Ildsted (fire

place) B,B Fordybninger eller Skabe i Muren, C Gjennem-
snit af et Vindue (der ere tre saadanne), D,D Huul-

heder oven over Soilerne, i hvilke Enderne af Bjelker,

hvorpaa et Gulv har været anbragt, antages at have hvilet.

Disse formenes med Grund at være Forandringer, som

ere foretagne ved Bygningen, der en Tid har været an-

vendt som Homagazin og tidligere, som ovenfor bemærket,

formodentlig til en Veirmdlle. Pladsen neden til, som

omgives af Soilerne, synes at have været ladt aldeles

aaben, og der synes ikke at have været nogen Vold

Grav eller Indhegning omkring Bygningen. For at bevare

Ruinen for Overlast, har man nu opfort et Stakitværk

om den.
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Bygningen er opfort af utilhuggen Graavakke (gray-

nackr), som findes der i Overflødighed, Stenene lagte

ovenpaa hinanden og fast sammenfoiede med en af Sand

og Graus opfyldt Kalk, der maa have været af en ud-

mærket Beskaffenhed, eftersom den er bleven næsten lige-

saa haard som selve Stenen. Det synes som -om Muur-

værket engang har været tildeels eller ganske hedækket

med en Kalk af en lignende Beskaffenhed. Bygningen,

som er opfort paa Buer, der hvile paa 8 Soiler, har nu

en Holde af henimod 24 Fod dansk Maal, men det er

at antage at den oprindelig har været noget hoiere. Dens

ydre Diameter er omtrent 22' 4", dens indre 18 Fod.

Grundvolden strækker sig under Soilerne til en Dyhde af

mellem 4 og 5 Fod fra Jordens Overflade. Der staaer

nu intet tilhage uden de hlotte Mure, hverken Tag eller

nogen Deel af den indre Indretning.

Efter Americas Gjenopdagelse hlev Staten Rhode-

Island forst atter hehygget af Europæere i Aaret 1636, og

to Aar efter, altsaa 1638, Oen Rhode-Island, forst dens

nordre Deel og siden dens sydlige, altsaa Newport. Bygningen,

som vi her have for os, omtales forste Gang i Gouverneuren

Benedict Arnolds Testament af 1678, altsaa 40 Aar efter

Stedets forste Gjenhehoelse af Europære i eftercolumhiske

Tider, og den kaldes deri hans Steen-Yeirmolle, rimelig-

viis fordi Bygningen har været givet denne Anvendelse

ved at anbringe ovenpaa den nedre Structur en Træbygning

lig den paa vore nuværende VeirmoIIer. Blandt Newports
forste Bebyggere var Peter Easton, som havde den Skik

at optegne mærkelige Begivenheder og Forhandlinger i

Colonien. Under 1663 anmærker han: Dette Aar hvggede

vi den forste Veirmolle". Da han ikke omstændeligere

omtaler denne Sag, er det efter Dr. Webbs Formening

indlysende, at den Veirmolle, som han sigter til, har

været blot en temporair Bygning og ikke Steenstructuren.
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tl
Hvis denne derfor", saa (illoier han i sit Brev, (<op-

rindelig har været en Veirmolle, niaa den være opfort i

en senere Tid. Dersom denne Bygning har staaet her,

da Newport forst hlev anlagt af de Engelske, er det vist

nok besynderligt, at en Mand som Peter Easton ikko

har omtalt den; men paa den anden Side, hvis den er

opfort senere, men dog i Coloniens forste Tider, som den

i dette Tilfælde niaa have været, er det ikke mindre be-

synderligt, naar man seer hen til de Stridigheder, som

da herskede mellem denne og Nabo-Colonierne, at Op-

foreisen af en Bygning af en saa særegen Architectur

ikke skulde have tiltrukket sig Opmærksomheden, op-

vakt Forundring og foranlediget Bemærkninger af een

eller anden af Datidens Skrihenter. Vi maae betragte

Sagen som vi ville, Vanskeligheder ville dog mode os.

Den har maaskee optaget mere af min Tid og af Deres

Opmærksomhed end den fortjener; det var imidlertid na-

turligt, at jeg gav Dem Efterretning om den, da jeg

troede at kunne antage, dersom der var nogen Lighed

mellem denne Bygning og nogen i det nordlige Europa,

der er opfort i de Tider, da Nordboerne foretoge deres

Reiser hid, De da lettelig vilde bemærke den". Saaledes

udtrykker sig herom vor americanske Medarbeider. Det

staaer nu til os at anstille Sammenligning.

Vi kunne i denne Structur ikke miskjende den Sliil,

hvori de ældre Steenbygninger her i Norden ere opforte,

den Stiil som tilhorer den romanske eller forgothiske

Bygningskunst, som især fra Carl den Stores Tider ud-

bredte sig fra Italien over hele det vestlige og nordlige

Europa, hvor den forblev fremherskende lige til Slutningen

af det T2te Aarhundrede, den Stiil som nogle Forfattere

efler eet af dens eharacteristiske Kjendemærker have kaldt

Rundbuestilen. Der er paa den gamle Bygning i New-

port ingen Ornamenter tilbage, som maaskee vilde have
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veiledet til at bestemme dens Tidsalder noget noiere.

At der aldeles intet Spor lindes af den spidse Bue eller

Tilnærmelse til den, henviser snarere til en noget ældre

end til en yngre Periode. Characteristiske ere de lave

Colonner, hvorpaa det ovre Muurværk hviler. De ere

fore saavel i Forhold til deres indbyrdes Afstand, som

til deres Hoide. Sollernes Afstand er omtrent lig U af

deres Diameter, og med Fod- og Hovedstykke holde de

kun lidet mere end tre af Skaftets Gjennemsnit i Hoiden.

Ogsaa denne Betragtning viser os tilhage i Tiden. Imidler-

tid tor man af de tilstedeværende Kjendemærker neppe

slutte videre, end hvad jeg tænker at Kjendere af nordisk

Architeetur ville bifalde, at demve Bygmng hestemt er

OPFORT IKKE SILDIGERE END I DET 12te AaRHUA DREDE.

Dette gjelder imidlertid kun om den oprindelige Bygning,

og ikke om de ved denne senere foretagne Forandringer,

thi adskillige saadanne ere umiskjendelige ved Bygningens

ovre Deel, foranledigede rimeligviis ved dens Indretning

i nyere Tider til anden Anvendelse, navnligen , ligesom

ovenfor hemærket, til derpaa at anhringe en Veirmolle og

senere til Homagazin. Fra disse eftercolumhiske Tider

hidriire da rimeligviis Vinduerne, Ildstedet og de over

Soilerne anbragte Huller. Bygningen har staaet der uændset

af Newports tidligste Bebyggere, der ikke havde nogen

Sands for antiquariske Forskninger eller Mindesmærker

fra Fortiden. De have vel tænkt sig den opfort af Colo-

nister, der tidligere havde været paa dette Sted, maaskee

faa Aar for dem, men ikke gjort sig nogen Forestilling

om dens Ælde og Mærkværdighed, hvorom de ikke havde

Begreb. Efterat den forste Veirmolle var opfort 1G63 og
flere derefter i de paafolgende Aar, er Eieren af Ruinen

falden paa at give den Anvendelse til en saadan , hvortil

haade dens Beskaffenhed og dens Beliggenhed gjorde den

skikket.
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Den oldnordiske Kunsthistorie er. i Særdeleshed for-

saavidt Arehitectnren betræffer, endnu meget lidet he-

arbeidet. Ogsaa ere kun faa Bygninger fra det Ilte og

12te Aarhundrede nu tilbage i en saadan Stand at man

kan fatte den oprindelige Bygningsstiil. Disse fortjene

imidlertid ved Afbildninger og Beskrivelser at gjores til-

gængelige for et storre Antal af Granskere, og Oldskrift-

Selskabet har paatænkt at ville bidrage til nogle af vore

mærkeligere arehiteetoniske Mindesmærkers Oplysning, til

hvilket Foretagendes Fremme een af vore dygtigste Kunst-

historikere har lovet sin Bistand.

Idet jeg henviser til de udførligere Beskrivelser i

Annalerne, indskrænker jeg mig her til at fremstille, til

Sammenligning med den gamle Bygning i Newport, tre

Bygninger her i Danmark fra hin ældre Tidsalder.

Vestervig Kikke i Jylland ved den vestlige Vig

af Liimfjorden. Denne Kirke, Eeelesia Sti Theodgari,

horte oprindelig til det her liggende Augustiner Kloster,

der stiftedes ved Aaret 1110 til Ære for St. Tboger (St
8
.

Theodgarus), der levede i det Ilte Aarhundrede, skal

være fodt i Tburingen, drog derfra forst til England,

hvorfra han kom til Norge og blev Kong Olaf den Helliges

Capelian, men kom efter denne Konges Fald 10-30 til

Danmark. Kirken fuldfortes forst henimod Aarhundredets

Slutning (1197). Den er en Langbygning, og af dens

Hovedskibs Sidemure, fremstilles her den ene (Tab. VI,

efter Professor Hoyens Tegning), for at vise Architec-

turens Overeensstemmelse, navnligen i Henseende til de

lavstammede Soiler, med den Bygning vi her omhandle.

Cryptaetv i Viborg (Tab. VII) under den derværende

Domkirke, tidligere benævnt Eeelesia catbedralis heatæ

Mariæ virginis. Denne Kirke skal oprindelig være bygget

i det Ilte Aarhundrede under Kong Knud den Stores

eller hans nærmeste Efterfolgeres Regjcring, men den blev,
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da den fandtes for liden, under Kong Nicolaus's Regjering,

omtrent 1128, langt storre fra Grunden af ombygt, dog

fuldfortes den forst ved Aaret 1 169. Imidlertid kan man

med temmelig Sikkerhed hen fore Cryptaen til Begyndelsen

af det 12te Aarhundrede, ligesom den under Domkirken

i Lund, med hvilken den har en saa stor Lighed.

Bjerredg Kirke ved Soro, forst opfort omtrent i

Midten af det 12te Aarhundrede af Ebbe, en Sun af

Skjalm Hvide og Broder til Erkebiskop Absalons Fader

Asker Byg, og ombygt af Steen af Ehbes Son Sune,

den af Knytlinga Saga bekjendte Helt, der paa Toget til

Rvgen 1168 sendtes af Kong Valdemar den Forste ind

i Borgen Arkona, for at nedhugge Svantevits Gudebillede.

Denne Rundbygning er, som Architecturen ogsaa udviser

(jfr. Tab. VIII) fra en noget senere Tid. Her i Danmark

findes endnu flere Rundbygninger fra hin ældre Periodej

af disse bor nævnes Thorsager Kirke i Jylland, der efter

Beskrivelsen har Lighed med Bjernede og fire paa Born-

holm, nemlig St. Laurentii, St. Nicolai, St. Olai og Alle

Helgens eller Nykirke, af hvilke den førstnævnte, som nu

kaldes Oster-Larskirke, maaskee fortjener storst Opmærk-
somhed formedelst en i samme værende indre Rundbygning.

Hvortil har den forcolumbiske Bygning i Newport op-

rindelig været bestemt? er et Sporgsmaal man ved den

forste Beskuelse gjor sig. At den har været opfort med

den Hovedbestemmelse, at tjene som et Vagftaarn, som

Dr. Webb har tænkt paa, tor jeg ikke antage, endskjondt
det vel kan være rimeligt at den tillige kan være benyttet

til derfra at have Udsigt over det tilgrændsende Farvand.

Derimod er jeg mere tilboielig til at formene, at den har

haft en hellig Bestemmelse.

I Groxland findes endnu Ruiner af flere Rund-

bygninger i Nærheden af Kirkerne. En saadan, hvis

Diameter er omtrent 20 Fod, ligger i en Afstand af 300
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Fod osten for den store Kirke i Igalikko, en anden, af

44JFods Diameter, 440 Fod osten for Kirken i Kakortok,

en tredie, 32 Fod i Gjennemsnit, blandt Ruinerne af 16

Bygninger ved Iglorsoi't i Sermelik-Fjorden, der ligge paa

en Plads af omtrent G00 Fods Længde, men ere nu al-

deles nedstyrtede og overvoxede, saa at, de aldeles ikke

lade sig bestemme med Sikkerhed. Den kjendeligste er

den cirkelrunde Bygning, som ligger i Terrainets syd-

ostlige Ende. Tæt udenfor denne er en Ruin af 20 Fods

Længde og 16 Fods Brede saa nær, at det er vanskeligt

at afgjore, om den har staaet i Forbindelse med deri.

Disse Rundbygninger have hoist rimelig været Bapti-

stcrier. Det var, som bekjendt, Brug i ældre Tider at

opfore til Baptisterier særegne Bygninger udenfor, men

dog nær ved Kirkerne, eftersom man antog at Mennesket

forst ved Daaben indviedes til at komme i den hellige

Kirke. Som et særskilt Baptisterium kan nævnes det

Constantinske ved den lateranske Basilica i Rom, og

saadanne findes ligeledes i andre af Italiens betydeligste

Byer, saasom i Florens, Ravenna, Parma, Pisa.

Blandt Ruinerne af Mellifont Abbedi i Grevskabet

Louth i Irland findes, tæt ved St. Bernhards Capel, en

ottekantet Bygning i romansk Stiil fra det 1 2te Aar-

hundrede, opfort hoist rimelig ved Abbediets forste Stiftelse

i Aaret 1141 af Donough M'Corvoill, eller O'Carriol,

Fyrste af Oirgiallach, det nærværende Oriel, ved Munke,

tildeels Irlændere, der af St. Bernhard vare sendte over

fra Klosteret Clairvaux i Champagne. Af denne Bygning

meddeles her en Afbildning (Tab. IX efter Louthiana by
Thomas Wright, London 1758). Gjennem enhver af dens

otte Sider gaaer en rundbuet Doraabning og YderhjoiDerne

dannes af Pilastre, paa hvilke hele Bygningen hviler.

Ornamenterne vare alle, saavel udvendig som indvendig,

af blaa Marmor, og da den var i sin oprindelige Stand,
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maa det have været en Pragtbygning i sit Slags. Den

ansees, som det synes med Grund, af de irske Antiquarer

for at have været et Baptisterium.

Den forcolumbiske Bygning i Newport har en saa

stor Lighed og Overeensstemmelse med denne ottekantede,

at det maa ansees for meget rimeligt, at den har haft en

lignende christelig Bestemmelse, og har mulig bort til en

Kirke eller et Kloster, som de gamle Nordboer have op-

fort i Viinland. Her i Norden bleve ved Reformationens

Ind forelse Klosterne nedlagde og Bygningerne for det meste

nedbrudte eller omdannede. Vi ere saaledes ikke i Stand

til hos os at fremvise en lignende Bygning. Af tilhugne

Stene at slutte, som oprindelig have siddet i en af de

til det ovenfor omtalte Vestervig Kloster horende, nu

nedrevne, Bygninger, maa man antage at denne har været

ottekantet, sandsynligviis et til Klosteret horende Bap-

tisterium lig det ved Mellifont Abbedi. Disse Stene ere

nu anvendte til en Brondindhegning, som man, for at

kunne benytte dem uden videre Tildannelse, har maattet

give en octagonal Form.

Den Forestilling, jeg af det 12te Aarhundredes spar-

somme Efterretninger har opfattet om Forholdet med

Hensyn til America til den Tid, vil jeg her fremsætte,

i det jeg maa overlade til den heldigere Fremtid
,

i hvilken

sikkert flere Oplysninger ville bringes for Dagen, noiere

at opklare, berigtige eller stadfæste hvad jeg, ikkun ledet

af de for Haanden værende svage Vink, troer at kunne

skimte.

Grønlands Befolkning var ved dette Aarhundredes

Begyndelse betydelig tiltaget, Kirker vare opforte i mange

Fjorde saavel i Ostbygden som ogsaa i Vestbygden,
Colonier vare anlagte i Viinland, som ved sit mildere

Clima og sine rigere Næringskilder havde draget mange
til sig, rimeligviis ogsaa i Markland. Uafhængighedsfolelsen
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hos del djerve og frisindede Folk, Bygdernes' afsondrede

Beliggenhed i saa mange, tildeels fjernt fra hinanden be-

liggcnde Fjorde, hvori Seiladsen en stor Deel af Aaret

var hesværlig, Vanskeligheden, ja vel endogsaa Umulig-

heden for nogen af Islands Biskopper at have Tilsyn med

Folkets kirkelige Anliggerxler, alt dette tilsammen op-

vakte det Onske hos Groulands Behoere, at Landet maatte

faae sin egen Biskop. De have da i den Anledning hen-

vendt sig til Gissur Isleifson, tidligere Biskop over hele

Island, men nu, siden 1106, da en særskilt Biskop be-

skikkedes til Holuni, aliene Biskop til Skalholt. Rimclig-

viis efter fælles Overlæg med Sæmund Frode paa Odde,
med Thorlak Runolfson og andre Gissurs Fortrolige, er

nu Erik Gnupson hleven udseet til foreliibigen at vare-

tage en Biskops Functioner paa Gronland, en Mand at

anseet Slægt, nedstammende gjennem den christne Land-

namsmand Orlyg paa Esiuherg fra Sogns gamle Herser

i Norge og gjennem Goden Grimkel paa Blaaskov fra

dennes Fader Bjom Gullhere paa Gullberestad, som i

Landnamstiden tog den sondre Reikedal i Besiddelse.

Sandsynligviis har Erik, hvis Slægt boede paa Sonder-

landet i Nærheden af Odde, i sin FJngdom besogt den

Skole, som Sæmund Sigfussiin efter sin Hjemkomst fra

Frankrig der havde aabnet. Efterat være overdragen det

biskoppelige Hverv, men uden endnu at være af Pave

eller Erkebiskop formelig beskikket og indviet, er da Erik

i Aaret 1112 eller 1113 (i Henhold til flere Annalers Be-

retning) reist over til Gronland. Der har han under Navn

af Biskop fungeret som Kirkevisitator i adskillige Aar,

og er ved indlobne Efterretninger fra Viinland om Kirkens

betrængte Tilstand i dette fra Moderlandet saa fjernt be-

liggende Land foranlediget til den Beslutning at reise did,

for at bestyrke sine der bosiddende Landsmænd til Ved-

holdenhed i Troen r og omvende dem som endnu vare

1840-1841. &
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Hedninge. Han er da reist tilbage til Island senest i

Aaret 1120. Da havde Thorlak Runolfson to Aar forud

besteget Skalholts Bispestol. Til denne værdige Prælat,

hans Jevnaldrende og maaskee fordums Medstuderende,

har han da henvendt sig, til Dattersonnen af den i Ame-

rica i Aaret 1008 fodte Snorre Thorlinson, som selv har

bevaret og sikkert nedskrevet de dyrebare Efterretninger

vi have om hans Oldeforældres Thorfinn Karlsefnes og

Gudrids Reiser. Bestyrket i sin Beslutning at drage til

Viinland ved hans Raad, og forsynet med Anbefalings-

brev fra ham, er han da reist til Danmark, og er i Be-

gyndelsen af Aaret 1121 af Erkebiskop Adser i Lund

bleven indviet til sit hellisre Kald. Enten har han da

umiddelbar fra Danmark begivet sig til Viinland, eller,

som vel er rimeligere, er i Foraaret reist tilbage til Is-

land , for den samme Sommer med flere Præster og Ny-

byggere at drage til sin nye Bestemmelse. Som indviet

Biskop til Gronland, vilde han begynde sin Function med

at varetage den derfra udgaaede Colonies kirkelige An-

liggender, og det har maaskee oprindelig været tians Agt,

naar han havde faaet dem befæstede, at vende tilhage til

Gronland. Efterat være ankommen til Viinland, har han

imidlertid hesluttet sig til at tage der fast Sæde.

En Efterretning om Biskop Eriks Ankomst til Viin-

land og om hans Afkald paa Bispestolen i Gardar kan

allerede i 1122 være indloben til Gronland, Dette Land

var saaledes igjen uden Biskop. Een af Landets an-

seeteste Mænd til den Tid var Sokke Thorerson, der,

ligesom Erik den Rode, fra hvem han rimeligviis ned-

stammede, boede paa Brattelid i Eriksfjorden. Denne

Mand lod da, i Aaret 1123, Folket sammenkalde til et

almindeligt Thing, hvor han tilkjendegav sit Raad og

Onske, at Landet ikke skulde være længere uden Biskop

(at lemdit væri eigi lengr biskupslaiist) , men en fast
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Bispestol skulde oprettes. Da dette var vedtaget, bod

lian sin Son Einar at reise i dette Erende til Norge, hvor

den Gang Sigurd Jorsalefarer var Konge. Til liam drog

Einar og udbad sig hans Bistand. Kongen forniaaede nu

en god Klerk, ved Navn Arnald , til at paatage sig dette

besværlige Embede, sendte ham til Danmark, hvor han i

Aaret 112-1 blev viet af Erkebiskop Adser i Lund. Med
Einar reiste Arnald nu forst tilbage til Norge og derfra

i 1125 til Island, hvor han tilbragde den paafolgende

Vinter som Gjest hos Sæmund Frode paa Odde, der,

saasnart han spurgte hans Ankomst til Holtavatsos, var

reist did, for at indbyde ham til sig. Efterat have i 1126

besiigt Islands Althing, reiste han samme Aar med Einar

til Gronland, hvor han da som Biskop tog sit Sæde i

Gardar (biskup sctti stol sinn i Gordum, ok redst pångat

til). Fra den Tid havde Gronland faste Biskopper.

I forskjellige Udtryk, saa at den ene skjonnes ikke

at have udskrevet den anden, meddele de fortrinligste

Annalcodices Efterretningen om Biskop Eriks Reise til

Viinland (see Ant. Arner. p. 261-262); men om hans

Foretagender i Viinland meddele de hidtil bekjendte Old-

skrifter intet. Vi maae derfor overlade til fremtidige Under-

sogelser og Efterforskninger, om der skal skimtes tyde-

ligere Lysglimt i denne morke Deel af Americas Historie.

Muligen ville de lede til en bestemtere Afgjorelse, om
den gamle Tholus i Newport, hvis Opforelse forekommer

at være samtidig med Biskop Eriks Levealder , har bort

til en nordisk Kirke eller et nordisk Kloster, hvor af-

vexlende med latinske Messer den oldnordiske Tunge har

lydt for syv Aarhundreder siden.
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BEMÆRKNINGER OM YERSEARTEN OG ORD-

NINGEN AF STROFERNE I VOLUSPA ,
af

N. M. Petersen.

isse Bemærkninger erc nærmest foranledigede ved en

fransk Bearbejdelse af de eddiske Sange, hvoraf Be-

gyndelsen er udkommen under folgende Tittel: Poé'mes

islandais tirés de UEdda de Sæmund; par F. G. Berg-

mann. Paris 1838, Svo , og indeholder Vblnspå, Vaf-

prudnismål og Lokasenna med Oversættelse, Anmærk-

ninger og Glossar, samt »lingvistiske og historiske Ind-

ledninger. Det er ikke min Hensigt at bedomme dette

lærde Arbejde; men ved Gjennemlæsningen deraf have

især to Ting vakt min Opmærksomhed: Forfatterens Be-

mærkninger om Versearten i Vohispå og om dette mærke-

lige Olddigts Sammenhæng.
Den forste af disse Ting kunde vel i sig selv synes

lidet vigtig; Resultatet af min Betragtning er ogsaa, det

foler jeg vel, hojst ubetydeligt; og jeg, skulde derfor

kun have dvælet ved Indholdet selv, hvis ikke Bergmann

(S. 135) havde betragtet denne Undersogelse som uune

question å discuter sur laquelle nous appelions toute

Vattention des savants". Det, som Bergmann paaanker,

er den hidtil af Olafsen (om den gi. nordiske Digtekunst),

Rask og flere antagne Deling af Linierne, isteden for

hvilken han folger den af Brodrene Grimm antagne; saa-

ledes nemlig, at f. Ex. den forste halve Strofe af Voluspå,

isteden for at deles saaledes:

Hljods bid ek allar

helgar kindir,

meiri ok minni

mb'gu Heimdallar

bor skrives sammen:
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Hljods bid ck allar hélgar kindir,

meiri ok minni mogu Heimdallar;

hvorved den hele Strofe, der ellers hestod af otte Linier,

nu vil konmie til at hestaa af lire. Bergmarin gjennem-

gaar udforlig Rasks Grunde, og soger at gjendrive dem.

iNaar Rask heraaber sig paa den gamle Brug, saa he-

mærkes herimod, at de Gamle skreve alle Verslinierne ud

i eet, saa at deraf i Almindelighed intet kan sluttes.

Naar Rask heraaber sig paa Rimstavene, saa anfores

herimod, at i gamle latinske Vers og andre, som ere

Efterligninger af de gotiske, findes Rimstavene just i

den samme Linie, f. Ex. i

Jjfitharde Hune ttigevrhna etc. ;

at den Forbindelse, hvori de tvende Linier komme ved

Rimstavcne, netop beviser, at de hore sammen til een,

og hvorfor skulde man da adskille hvad der naturlig er

forbundet? samt at Benævnelsen Hovedstav om det sidste

Rimbogstav ikke udtrykker, at det skal staa i Begyndelsen

af en Linie, men kun at det er det, til hvilke de andre

stotte sig eller have Hensyn. Naar Rask bemærker, at

de gamle nordiske Vers ingen Cæsur have, som de græske

og latinske, hvorfor man heller ikke kjender længere

Vers, end et græsk eller latinsk paa fire Fodder, samt

at det vilde være urimeligt, at sætte Maalfyldingen i Midten

af Linien; saa svares hertil, at man, ved at forbinde de

to Linier i een, faar i det hojeste otte Stavelser for hele

Versliniens Længde, som er langt mere passende for

episk Poesi end smaa Vers, der mere vilde ligne ana-

ereontiske Oder; at Maalfyldingen, anbragt i Midten,

træder isteden for Cæsuren, og hvis man ikke regner den

med til Verset, naar den staar paa det ene Sted, foran i

Linien, saa maa den heller ikke regnes med paa det

andet Sted , i Midten
; fremdeles at man , ved at dele

Verslinien i to, forstyrrer Versets Rhythme eller forandrer
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ganske deis Karakter, som om man vilde overskjære

Hexametre i smaa Vers, f. Ex.

arma virumque

cano ,
Troiæ

qid primus ab orls etc. ,

at det gamle tyske Vers har fire Arses (eller Nedslag),

altsaa i det mindste otte Stavelser, og at man fra det

kan slutte til Beskaffenheden af det nordiske; samt at

det gamle Udtryk msafforStingr , Visefjerding, viser, at

man regnede to Linier for et Vers, selv om man muler-

tiden skrev Strofen i otte Linier, da man ellers ogsaa

maatte have talt om Viseotting eller Ottendedelen af

Strofen. Til Slutning beraaher Bergmann sig endelig paa

de gamle danske og færoiske Viser, som Rask selv an-

forer.

I denne Anledning skal jeg tillade mig nogle Be-

mærkninger, ikke som om jeg i denne Materie tiltroede

mig nogen afgjorende Stemme, men for at bidrage min

Skjærv til en nojere Undersogelse.

De Gamles Digte brugtes til Dands, og dens Simpel-

hed ligger til Grund for Versets Simpelhed. Den gamle

Dands og den gamle Sang bestaa i flere paa hinanden

folgende regelmæssige Taktnedslag, der udtrykke Hoved-

trinene i Dandsen, hvilke bestandig ere de samme, og

fdlge efter hinanden i en næsten trættende Ensformighed.

Imellem disse Taktnedslag ligge som Overgange mindre

udtryksfulde Optakter eller blotte Pauser. Et levende

Bevilg herfor er endnu Fæloboernes Dands efter en af

deres gamle Kjæmpeviser. Den ældste eller simpleste

Form af Fornyroalag er da tvende paa hinanden folgende

Taktnedslag med Pauser imellem. Den kan betegnes med
— tf I tf .

• Den næste Form er at udfylde Pauserne

med en Stavelse, som har mindre Vægt, end den hvor-

paa Taktslaget falder, eller som falder i i\eu slette Takt-
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fid. Den kan betegnes med J
|

J
, og det er

den, der danner Grundlaget for alle Versemaalets For-

andringer. Den forste af disse Former, den afkortede,

er sjeldnere end den anden, den udfyldte, men forekommer

dog; begge findes forenede i

deyv tt \ fé£

detjja ! frcendr ;

ligesaa i

fjår ff i sins of

(er) fengit I hefir,

hvor er er Maalfyldingen ,
hvilken jeg vil betegne ved at

indslutte den i ( ). Enhver, vil fole, at begge disse Linier

kræve lige lang Tid, hvoraf folger, at der i den forste

maa gjores tvende Pauser, for at den behørige Tid kan

gaa med og den rette Takt fremkomme. Det skjonnes

ogsaa let, at begge Stavelser i den afkortede Form maa

have en tilstrækkelig Længde eller Vægt, da de begge

falde i Nedslaget, hvorimod anden Stavelse i deyja, frændr

o. s. v. maa have mindre Længde og Vægt eller ingen,

da de falde i Optakt.

Grundformen er da fire Stavelser, der, eftersom Bi-

stavelserne ere lange eller korte, danne to Fødder af

følgende Udseende:

J IJ ill id-
| gjald letk, eller

-!
I
-- - ond gaf \

Ofiinn , eller

ii_ «
|
J

(of) himin
\ jo-dyr, eller

i- u I
— - vagna rutit.

Nogle Stavelser ere lange, andre korte; kun de forste

kunne forekomme i Nedtakt. En tredie Slags ere de

halvlange eller saadanne, der oprindelig ere lange, men

ved en anden endnu længere Stavelse berøves en Del af

deres Vægt, som i aldreigi, hvor forste Stavelse i eigi

oprindelig er lang, men ved Forbindelsen med aldr be-

roves noget af sin Vægt; ligesaa marg i hundmargir
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o. s. v. Hertil horer ogsaa forsfe Stavelse i Datidernes En-

delse paa -adi, og i Tillægsformernes paa -andi, o. desl. ,

som i vaknadi, gjallandi, hvilket giver disse Former en

langt herligere Klang end de have i vort Sprog, hvor de

ere blevne til rene Daktyler. Alle slige halvlange Stavelser

kunne gaa og gjælde for lange, f. Ex. i

en Sig- |
mundi eller

, ,

sæhon-
\ ungi;

men de kunne ogsaa falde i den slettere Takt, som i

halir
| hundmargir

—— I
—

.

Isteden for en lang Stavelse i Optakten kan fremdeles

sættes to, ja endog tre korte, naar disse kun ej tage

mere Tid, end den lange vilde have gjort; f. Ex.

sol pat ne
\

vissi —— - I .—— eller

munii vid at
| aptni

— - - - I
— ~.

Eller med andre Ord: Grundformen kan ved en mangfoldig

Vexling af lange, halvlange og korte Stavelser modtage

adskillige Forandringer, der just give Versene en be-

hagelig Klang. Men disse Forandringer bestaa, hvis jeg

ikke fejler, kun i saadanne, som Noderne i en g Takt

kunne modtage, og de grunde sig netop paa denne musi-

kalske Afvexling. Naar Grundformen 1—- — betyder

f T IT f I

men —' w
I

betyder
* ')

|

* *
7, saa kan

man isteden derfor ogsaa sætte

J- - -
|

-i-
-, det er f fj | f J 7

sol pat ne
\

vissi ; eller

. ^
j

1 det er
i_-j ^ | | ^ /

munu vid at
\ aptni; eller

— — -
I

—
, tiet er

, ^ | , £7
sins keila

\ hugar, o. s. v. nemlig

med alle de Forandringer, som Noderne kunne modtage,

uden at Takten forstyrres.

Man maa altsaa ikke tælle Stavelsernes Antal, thi

det er ikke dette, men deres Vægt, der bestemmer Verset.
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Isteden for lire Stavelser kan Linien komme til at bestaa

af fem, som i halir Imndmaryir, eller endog i sex, som

i munu vi& at aptni, ja endog i flere. Og dersom hertil

endnu fojes den afkortede Form, saa kan Linien isteden

for fire Stavelser komme til at bestaa kun af tre eller to;

som

_L /
|

..IL /, det er , ^
| f

f
j

de i/r | fe; eller

-i- j
[

J- -
, det er f #

| f f ,

tolf |
savian ; eller

_L «,
|

_L /, det er''
f >

|{ 4*

farina \ tys, o. s. v.

Dersom disse Bemærkninger ere rigtige, saa kan det,

for ogsaa at anvende dem paa en af de længere Versearter,

ikke gives Medhold, at Rask (Samlede Afhandl. 3 D. S.

158), efter at han har udviklet, at Versemaalet i Kraku-

mal er ganske regelmæssigt, skanderer følgende to Linier

saaledes :

nitt hlæ-
|
ir mik

\ jafnan

at Baldrs
\ fodur |

bekki ;

thi hvorledes kan den tonelose Slutning af hlce'tr komme
til at falde i Nedtakt? (som om man paa Dansk vilde

skandere: dét kom-
|
mer mig), eller hvorledes kan anden

Stavelse i Baldrs, der har et væsentligt ur, komme til

at falde ganske bort? Efter Ovenstaaende maatte derimod

Skansionen være:

Kitt kT
I

hlæir mik
| jafnan

(at) Baldrs
| fodur | bekki;

i det at tages som Maalfylding, og kitt, der just her

skal have den allerstærkeste Vægt, det, erholder den ved

at danne en afkortet Fod.

Gaa vi videre, saa er det aabenhart, at hine to

Fodder, som vi hidtil have betragtet som een Linie, ud-

gjore en Del af et storre Hele, som fremkommer derved.
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at de bestandig gjentage sig. Et vist Antal deraf danner

nemlig en Strofe (eyrindi eller visa), hver Strofe bc-

staar af to Halvdele (visuhelmingar, Snorraedda, S. 232),

hver Halvdel af to Fjerdinger, og, i hver Fjerding ere to

Led. F. Ex. om folgende Strofe (men hvor hvert Led

har tre Fodder)

lætr sar Håkon heitir

hann rekkir lid hannat

jord kann frelsa fyrdum

fridrofs konungr ofsa

sjålfr rædr allt ok Elfar

ungr stillir så milli

gramr of gipt at fremri

Gandvikr jofurr landi

hedder det i Snorraedda S. 226 : at der ere Jolf stafir

i eyrindi, ok em prir settir i hvem fjordung ; i hverjum

fjordungi em tvo visuord; hverju visuordi fglgja sex

samstofur. I odru visuordi er settr så stafr fyrst i

visuordinu, er ver kollum hofudstaf, en i fyrsta visu-

ordi mun så stafr finnast tysvar standa fyrir samst'ofun ;

på staf kollum ver studla, o. s. v.
, d. e. i hver Strofe

ere tolv Rimstave, tre i hver Fjerding; i hver Fjerding to

Viseord eller Led
;

i hvert Led ere sex Stavelser. I det andet

Led staar den Rimstav, som vi kalde Hovedstaven, forst i

(i Begyndelsen af) Leddet; men i det forste Led findes

to saadanne Rimstave, som vi kalde Studler. Heraf er

det klart, at de Gamle meget vel kunde tale om en visu-

fjordungr, uden derfor at benytte et Udtryk som Vise-

otting, thi isteden for dette havde de allerede et andet

Ord: visuord eller mål, Maal (der ogsaa forekommer i

Maalfylding). Dette er nemlig, for strax at sige det Af-

gjiirende om Sporgsmaalet, noget Væsentligt, at to saa-

danne Maal (eller Viseord eller Led) gjore en Fjerding,

to Fjerdinger en Halvdel, to Halvdele en Strofe; men om
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man vil skrive disse Maal i to eller een Linie, er noget

Uvæsentligt. Det forekommer mig ikke synderlig for-

skjelligt fra det Sporgsmaal, om en saare kort relativisk

Sætning skal, som man almindelig antager, adskilles ved

to Kommata, eller disse kunne falde bort- Paa samme

Maade som ovenfor taler Skalda ogsaa om visuord i kortere

Vers, f. Ex. S. 2G0. 2G4, jf. om Fornyroalag S. 20«,

saa at saadanne som

mitt er of mætti

mart lag bragar o. s. v. eller

slikt er svå

siklingr å o. s. v.

kaldes det forste visuord, det andet v/suord, det trcdie

og fjerde visuord. Men derved synes de Gamles Brug

ogsaa at være bestemt. Thi da det umulig kan være

Meningen, at Ledene i de længere Versearter skulle

skrives i een Linie, som

lætr sar Håkon heitir hann rckkir lid bannat o. s. v.

eller at de med Enderim skulle skrives saa, som

slikt er svå siklingr å, eller

vard i hrcggi hbrfiu Horfir felldr at jorSu, o. s. v.

eller at det endog var at anbefale ved den skjonne Verse-

art, hvor det afkortede og udfyldte Versemaal vexle med

hinanden
,
som

Bar tållaust ok ukalt

fvinnan bloma utifuglar

aldin-viår ondverdt år

einu sumri; urpu tysvar ;

saa synes al Analogi at tale for, at det heller ikke over-

hovedet bor være Tilfældet ved det gamle Fornyroalag;

og uden Tvivl er det især denne Analogi Rask har villet

hævde.

Af Rimstavene kan der, saa vidt jeg skjonner, intet

sluttes; thi hvad enten Leddene sættes i een eller to
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Linier, komme Rimstavene lige fuldt til at hore sammen,

og den angelsaxiske Poesi viser, at de ikke engang be-

hove at forenes efter Meningen. Af Maalfyldingen lader

sig heller intet slutte, thi denne staar kun der, hvor der

er et Indsnit, og kan staa saavel i Midten som i Be-

gyndelsen af Linien. I Midten staar den ofte i det sex-

liuiede Fornyroalag, f. Ex. i

ræd ek per, Lo&fafnir,

en pii råd nemir,

njota muntu, (rf f>v) nemr ,
eller i

hvorju (ertu nu) bolvi borinn,

hvortil Grunden strax herefter skal anfores.

Heller ikke Sammenligningen med Hexametre kan

her, saavidt jeg indseer, være afgjorende. Om man ved

Fornyr5alag afhryder Linien hver Gang der er Cæsur eller

kan anhringes Maalfylding, forandrer intet i Versets Gang;

Led og Takt og Rimstave og Ophold eller Cæsur blive

aldeles de samme, og hele Forskjellen hestaar kun i, at

man, ved at afbryde Linien eller sætte de to Led i to

Linier, gjor opmærksom paa Cæsuren, ved at sætte dem

i een Linie, derimod overlader det til Læseren selv at

finde den. Det samme kan man gjore ved Hexametre,

og Læsningen vilde derved lettes; de kunne nemlig efter

Cæsuren deles i to eller tre Linier; f. Ex. i to:

arma vimmque cano,

Troice qui primus ab oris,'

i tre:

Scylla rapax
canibas Siculo

latrare profundo.

Enten man skriver Hexametret saaledes eller i een Linie,

kan aldeles intet forandre i dets Natur; man gjor nemlig

intet andet derved, end at man betegner de Ophold, som

virkelig finde Sted, ved ydre. i sig selv ligegyldige,
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Midler. Grunden til, at man desuagtet skriver Hcxametret

i een Linie, er vel den, at Cæsuren her er saa mang-

foldig vexlende, at man snart maatte dele Verset i to,

snart i tre Linier. Men denne Grund falder bort ved de

gamle nordiske Vers, .li vor Cæsuren hver Gang har sit

bestemte Sted; og hvor den ikke har det, som i nys-

anforfe tredie eller sjette Linie af det sexliniede FornyiLia-

lag, der afbryder man heller ikke Linien.

Imidlertid bur heller ikke det forbigaas, som taler

for den af Grimm og Bergmaun antagne Afdelingsniaade.

Det er især Sammenligningen mellem det otteliniede og

sexliniede Fornyroalag, og med de deraf fremkomne gamle

Versearter i Middelalderens Kjæmpeviser. Forskjellen

imellem det otteliniede og sexliniede Fornyroalag bestaar

i, at det sidste i Midten og Slutningen mangler en Fod,

omtrent som Pentametret adskiller sig fra Hexametrct;

f. Ex. i

Eina déttur

berr ålfroSull,

ådr harm fenrir fari;

sil skal riåa,

på er regin deyja,

moSur brautir mær

mangler i tredie og sjette Linie en Fod; naar denne

tænkes til i Midten eller Enden af Linien, saa vilde det

være otteliniet. Grundformen for tredie og sjette Linie

er nemlig enten

— —
|

— —
njota j

muntu
— hf (ef pu) nemr

\

eller — hf
j hvorju

— —
|

— — (ertu nu) b'olvi
| borinn;

og heraf sees tillige Grunden, hvorfor Maalfyldingen her

ogsaa kan staa i Midten af Linien, da denne i Grunden
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bestaar ai' to Dele. Betragter man Melodierne til det

otteliniede og sexliniede Fornyroalag, saa forekommer

det mig, at det forste bevæger sig i | (|) Takt, det

sidste derimod i | Takt, men derom maa Musikkyndige

domme. I alt Fald ere de meget nærbeslægtede; (»g hvis

man nu skrev det sexliniede saaledes

Elna dottur berr ulfrodull,

ådr hann fenrir fari;

sti skal riåa, på er regin deyja ,

modur brautir mær,

og man ligeledes i det otteliniede trak begge de sammen-

borende Led sammen, saaledes som Bergmann vil, saa

vilde baade Ligbeden imellem begge blive mere i Ojne

faldende , og Overensstemmelsen med Middelalderens

Kjæmpeviser blive langt stime. Dette vil sees af folgende

to Halvdele, tagne af den samme Kjæmpevise, hvilke tillige

vise, at Rimene kunne være mandlige eller kvindelige

efter Behag, det er dannede efter det afkortede eller ud-

fyldte Fornyroalag :

Der var en Greve i Saxenland;

han havde en Datter, en Lillievand.

Hr. Gudbrand skulde af Landet fare;

Jomfru Ismar skulde hjemme vare.

Den hele Strofe svarer til et otteliniet Fornyroalag.
Til det sexliniede Fornyroalag svarer f. Ex.

Forst vog han den lede Lindorm,

og saa hendes elleve Unger;

dog kunde han ikke af Bjerget komme
for Edder og Ormetunger.

At man skriver og skrev disse Viser saaledes, lader sig

let intlsee, Brugen af Enderim forte det ligefrem med

sig; men de lade sig ogsaa oplose paa samme Maade
som Fornyroalaget. Ligesom nemlig
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Fl/jods bid ek allar helgar kindir,

meiri ok minni mogu Heimdallar;

vildak Valfodur vel framtelja,

fornspjoll fira, pau er fremst um man,
naar man oploser Leddene, bliver til

II(jods bid ek allar vildak Valfodur

helfjar kindir , vel framtelja ,

meiri ok minni fornspjoll fira ,

mogu Heimdallar ; pau er fremst um man;
saaledes bliver den forst anfurte Kjænipevise, ved at op-

loses i sine Led, til

(der) var en Greve (Hr.) Gudbrand skulde

(i) Saxenland; (af) Landet fare;

(han) havde en Datter (Jomfru) Isniar skulde

(en) Lillievand. hjemme vare.

eller et fuldstændigt ottcliniet Fornyroalag. Og lisiesom

det nysan forte Elna dottur berr dlfrodull o. s. v., paa
samme Maade oplust, bliver til

Eina dottur sti skal rida,

berr ålfrodidl, på er regin deyja,

ådr harm. — modur —
fenrir fari ; brautir mær;

saaledes staar den sidstan forte Kjæmpevise isteden for

Forst
| vog han (dog) kunde han ikke

(den) lede Lindorm, (af) Bjerget komme

(og) saa — (for) Edder —
(hendes) elleve Unger; (og) Ormetunger.

I alle saadanne Vers danne de forste Led tilsammen en

musikalsk Sætning, der kan oploses i to mindre Afsnit.

Disse kan man afsondre eller forbinde efter Behag. Det

er naturligt, at man i Kjæmpeviserne forbandt dem, saa

at begge Sætninger, der rimede paa hinanden, kom til at

staa i tvende til hinanden svarende Linier; men det er
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ligesaa naturligt, at man oploser dem, naar Rimet dertil

i vore nyere Vers giver Anledning; f. Ex. i

En Nattergal sin Rede sval

saa enlig bygger i dunkle Skygger.

Og paa samme Maade kan man, uden at forandre det

mindste i Versets Natur, opliise Fornyrfialaget i sine

enkelte Led, hvorved dets Overensstemmelse med Byg-

ningen af de gamle længere Versearter træder tydelig frem

for Ojet.

Langt vigtigere er den Betragtning, til hvilken vi nu

ville gaa over: Sammenhængen af det gamle Voluspa,

Forbindelsen imellem dets Strofer og Ordningen af det

hele Digt. Det har allerede oftere været bemærket, at

Haandskrifterne frembyde en saa stor Forskjellighed, at

man næsten maa opgive heri at finde nogen Orden. Codex

regius er forskjellig fra det i Edda Sæmundina 3 D. S.

1U5 aftrykte Haandskrift, og begge igjen fra den stok-

holmske Udgave. Ved ingen eller faa blandt de eddiske

Sange er det saa klart, som ved denne, at den er ned-

skreven efter Hukommelsen, at senere Besiddere af et

Haandskrift have husket noget, som de mente burde til-

fojes, at de have tilsat det i Kanten, og at dette igjen

af Afskriverne er indsat i Texten, mangen Gang ikke paa

sit rette Sted. Ved faa eller ingen af de eddiske Sange

er det saa klart, at hvad vi nu have tilbage deraf, er kun

Brudstykker, at der findes Aabninger, som ingen mere

kan udfylde, at der findes andre Stykker, som næppe
ret kunne forstaas, fordi det Foregaaende og Efterfolgende,

der skulde opklare Sammenhængen, mangler. Det vilde

derfor vistnok være en stor Fortjeneste, at bringe Orden

i dette Kaos; men man maa tilstaa, at det er lettere at

paavise det Mangelfulde og Urigtige, end at gjengive

denne Forvirring sin oprindelige Enhed. Dette tror Berg-

mann at have naaet. Han bemærker (S. 176), at man
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allerede tidlig har tabt den rette Forbindelse imellem

Stroferne, blandet Versene imellem hinanden, og derved

forstyrret Meningen af det hele Digt. Paa denne Maade,

vedbliver han, blev Digtet samlet af Folkets Mund, og

indfort i Sæmunds Edda. Det forstc, som Kritikken da

har at gjore, er at bringe Stroferne og Versene tilbage

til deres oprindelige Orden; forst efter dette vanskelige

Arbejde kan man gjenkjende Digtets hele Plan, Fuld-

stændighed og Skjonhed. Han deler derfor (S. 167) Digtet

i sine tre Hoveddele, der kunne betegnes med Navnene:

det Forbigangne, det Nærværende, det Tilkommende, eller

Traditionen, Visionen og Prædiktionen. I den forstc

bruger Valaen Udtrykket: jeg mindes eller jeg vecd

(nemlig som noget jeg mindes); i den anden staar Verbet

i Datiden: jeg saae; i den tredie, der træder frem

for hende som et Syn, taler hun atter i Nutiden: jeg

seer. Disse tre Hovedpartier, vedbliver han, ere for-

bundne ved simple og naturlige Overgange. Efter den

forste Strofe, der tjener som Indledning til det Hele,

viser Valaen, hvorfra hun har faaet sin Kundskab, at

hun er oplært af Jætterne , og har besogt de ni Verdener,

og danner derved Overgangen til den forste Hoveddel,

hvori hun fremsætter Jætternes Fortælling om deres egen

Oprindelse, om Menneskenes og Dværgenes Skabelse,

o. s. v. Derpaa omtaler hun sin Sammenkomst med

Odin, der meddeler hende Visionsgave, og danner derved

Overgangen til den anden Hoveddel, Betragtningen af den

nuværende Verden. Og i det hun i denne ifolge sin

Visionsgave seer de sorgelige Varsler for dens Under-

gang, gjor hun, ved at anfore disse, Overgangen til den

tredie Hoveddel, Ragnarok, hvorpaa endelig Fornyelsen

foker. Ved nu at henfore de enkelte Strofer hver under

den Hoveddel, til hvilken de hore, uden Hensyn til den

Orden, de have i Haandskrifterne, frembringer Bergmann
1840-1841. 5
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tt
et Hele efter en regelret, logisk og naturlig Plan", et

Hele, som viser, „at der i Digtet ingen Interpolation har

fundet Sted", ja en saa fuldkommen Text, at
tl
deii intet

mangler og intet er tilovers", hvilket viser, at just dette

maa have været Digtets oprindelige Skikkelse.

Men hvor skarpsindig end denne Ordning monne

være, saa lader sig dog derimod adskillige Indvendinger

eiore, der uden Tvivl ville fore Betragteren tilhage til

den Overhcviisning, at Digtet haade er interpoleret og

paa mange Steder usammenhængende, at adskilligt er til-

sat og at adskilligt mangler, at nogle Partier vel lade

sig fremstille i en klar Orden, men at dette ved andre er

umuligt. Selv om Kritikken ikke kan bringe det videre,

end hertil, saa er det dog hed re, at den vedkjender sig

denne Mangel, end at den skufler sig selv ved en Fuld-

kommenhed, som det ærværdige Oldtidsdigt, desværre,

nu ikke mere besidder.

For det forste gjore vi den Bemærkning, at Versene

i Voluspå uden Tvivl, ligesom i Hrafnagaldr Odins, i

Vegtamskvioa og i alle de ældste Sange, have hestaaet

af regelmæssige otteliniede Strofer. Overalt, hvor Digtet

hænger smukt og vel sammen, der komme disse regel-

mæssige Strofer tilsyne; men hvor Meningen er mangel-

fuld eller uvis, der er Strofernes Linieantal ogsaa for-

styrret. Man maa derved fines til at formode, at denne

regelmæssige Orden oprindelig har fundet Sted i det hele

Digt; hvor den nu ikke findes, der maa da enten noget

være faldet ud eller Digtet være interpoleret. Denne For-

modning vil hestyrkes, naar man nojere betragter nogle

enkelte Steder, hvor en saadan Uorden er fremkommen.

De forste Strofer ere aldeles regelmæssige, men derefter

finder man folgende:

Sul varp suu/tfi/i ,

sinnin månu ,
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hendi hinni hægri

nm himin jo-dyr;

sol pat ne vissi,

hvar hon sali ålli,

stjomur pat ne vissu,

hvar pær stadi uttn,

mani pat ne vissi,

hvat hann mcgins åtti.

Her er for mange Linier til een Strofe, og for faa til to.

Det er da sandsynligt, siden der i Begyndelsen kun er

Tale om Sol og Maane, at det, som i Slutningen siges

om Stjernerne, der ikke havde noget Hensyn til den

gamle Aarsinddeling, er en Randglosse, der siden, og

det endog paa urette Sted, er kommen ind i Texten. I

Snorraedda S. 9 anfores de samme sidste sex Linier,

men i en anden Orden: forst tales om Solen, saa om

Maanen, saa om Stjernerne, og det er efter de Gandes

Tankegang den naturligste Orden. Naar da de to sidste

Linier om Stjernerne falde bort eller skydes ud, saa faar

Strofen sin rette Længde og behorige Sammenhæng:
Maanen gik foran, Solen fulgte efter, men deres Gang
var endnu ikke ordnet; just saaledes anfores ogsaa denne

Strofe hos Olafsen, om åen nord. Digtek. S. 20—21.

Strax efter hedder det:

J)d gengu regin bil, n'bfn um gdfu,

å rokstola, morgin hetu

ginheilug god, ok miSjan dag,

ok um f>at gættusk : iindom ok aptan ,

nott ok nidjum år um at telja.

Dette indeholder Brudstykker af to Strofer; de sidste

sex Linier hore uadskillelig sammen, men de fire Linier,

som skulde have sluttet den forste Strofe, og de to forste

af den næste mangle. Dette sees ogsaa af Sammen-

hængen; efter ok um pat gættusk mangler nemlig det,

5*
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som de gættusk um, hvilket det Folgende ikke kan være,

da det ligefrem siger hvad de gjorde, ikke hvad de he-

tænkte at ville gjore. Der mangler noget som det, der

plejer at folge efter den samme Formel, noget som:

hverr skyldt dverga droit um skepja eller som: hvert

skyldu Æsir afråd f/ja/da, der findes i tvende senere

Strofer just der, hvor denne Formel gaar forud.

Fremdeles folger:

Jlittusk Æsir and smidvfiu,

å Idavelli, afis kostudu,

peir er horg ok hof alls freistudii,

hå-timbrudu; tångir skopu,

afla logdu, ok tol gordu.

Her er Randglossen saa aahenhar, at afis kostudu, alls

freistudu, allerede forhen, ogsaa af Bergmann, er erkjendt

som saadan, og forkastet som uægte, hvorved ligeledes

Strofen faar sin rette Storrelse.

Det vilde være trættende saaledes at gjennemgaa det

hele Digt; jeg skal derfor kun endnu anfore et Par mærke-

lige Steder. Ved Balders Dod læses efter Edda Sæmun-

dina 3 D. S. 39-40 saaledes:

30. Vard af fieim meidi,

er mjor syndisk,

harmflaug hættlig ,

Jlodr nam skjota.

31. Baldrs brodir var

of borinn snemma,
så nain Odins sonr

einnættr veya;

f)6 han æva hendr,

nc hofat kembdiy

ådr å bål um bar

Baldrs andskota.

Enn Frigg um grat
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i Fensblum

vå Valhallar.

Vitiid er enn eda hvat?

Ligesaa læses i Stokholmerudgaven S. G, kun at Be-

gyndelsen til den anden Strofe er sat som Slutning af

den fiirste, og det Sammenlimende derved skaaret midt

over. Bergmann har (S. 179) allerede bemærket, at

Ordene fra Baldrs brodir var og til Baldrs andskota,

der danner en fuldkommen Strofe, ogsaa findes i Veg-

tamskvioa, Str. 16, antager, at den fra Voluspå er kommen

derover, og slutter derfra til Voluspas Ælde. Men Sammen-

hængen kan ogsaa være, og er uden Tvivl fiilgeude.

Naar man læser Ordene saaledes, som de her staa, saa

maa man med Rette undre sig over, at Frigg forst giver

si2 til at cræde efter at Balder er hævnet; man skulde
"a

tro, at dette maatte skee strax efter hans Dod, og saa

var det virkelig. At Hoder skjod Balder og at Frigg be-

græd Valhals Ulykke, horer uadskillelig sammen, og det

vil det, naar man kaster den hele fra Vegtamskvtoa her

overjorte Strofe bort. Man maa eftersee VegtamskviSa,

for at overtyde sig om, at den der horer hjemme som

Svar paa et foregaaende Sporgsmaal; her forstyrrer den

Sammenhængen. Uden Tvivl har en Ejer af et Haånd-

skrift, som erindrede sig disse Ord om Hævnen over

Balder, skrevet dem til ved Siden, og en senere Af-

skriver skrev saa tankelost af, at han satte Randglossen

ind midt imellem det Ovrige, hvorved den stod.

Ved Ragnarok hedder det fremdeles om Thors Kamp
med Midgaardsormen efter Haandskrifternc:

j5« kemr hinn mæri

mogr Illodynjar ,

gen.gr Odins sonr

vid ulf vega.

Drepr hann af modi
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Midgårds vceor;

niunu halir tilliv

holmstod rydja.

Gengr fet niu

fj'&rgynjar hurr

neppr fra nadri

nids okvidnum.

I denne uformelige Strofe ere Ordene gengr Odins som

vid ulf vega ikke paa deres rette Sted, da Thor ikke

stred med Ulven, men med Midgaardsormen; det sees

ogsaa af Snorraedda S. 74, hvor de staa som Begyndelse
til den foregaaende Strofe; ogsaa Bergmann har bemærket

det, og uden videre (S. 210) forandret ulf ti) orm. Der-

næst skjonnes ogsna let, at Ordene munu halir allir

heimstod rydj'a aldeles intet have at gjore imellem det,

at Thor dræbte Midgaardsormen, og derpaa gik ni Fjed
for han faldt. Men skyder man nu disse Tilsætninger

ud, der hore andensteds hen, saa faar man en regel-

mæssig otteliniet Strofe. Hvor det er nodvendigt, at

foretage sig saadanne Forandringer, som de her be-

mærkede, og der findes endnu flere saadanne Steder, der

synes det aahenhart, at man har en upaalidelig, forvirret og
ved Randglosser eller Udeladelser forstyrret Text for sig.

Allerede heraf maa man formode, at ogsaa Læs-

ningen af enkelte Ord maa være hojst usikker, og dette

viser sig, naar man sammenligner Haandskrifterne. Naar

man derfor soger at ordne Digtets Hoveddole effer de

Tider, der i hver af dem forekomme, saa bliver denne

Bestemmelse, naar man ej selv vilkaarlig vil' forandre

vedkommende Ord, hojst tvivlsom. Thi der, hvor det

ene Haandskrift har Nutiden, har det andet Daliden

og omvendt. F. Ex. i Stokholmerudgaven Str. 44, Edda

Særaundina S. 42, Str. 34, og S. 202, Str. 32 læses i

1'ors.te og femte Linie: sal så hon stauda — falla eitur-
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dropar (det ene i Dat. det andet i Nut.); sal sd hon

standa —
fcllu eiturdropar (begge i Dat.); sal ser

hon standa —
falla eiturdropar (begge i Nut.), og

saaledes paa flere Steder. Dette synes at vise, at de,

der opskreve Sangen, ikke selv ret vidste, hvorledes de

vare farne, at de snart satte Nutiden, snart Datiden,

alt som det syntes dem at passe bedst paa det Sted,

hvor de indskjode noget. Men deraf folgcr da ogsaa, at

Kritikken nu, naar den vil ordne Sangens Dele, ikke

kan have paalidelig Vejledning i saa vaklende Læse-

maader; foretrækker den Datiden, saa horer vedkom-

mende Stykke til anden Hoveddel, foretrækker den Nu-

tiden, saa horer det til tredie Hoveddel. Paa den

Maade kan den flytte Stykkerne om næsten ganske efter

Behag, og gjor den ikke det, saa kan ingen ret Sammen-

hæng fremkomme.

Hertil kommer endnu, at der uden Tvivl i Voluspå

ere indkomne hele Stykker, der vel kunne være gande

nok, og maaskee ere Brudstykker af en anden gammel

Sang, men som ej hore Voluspå til. Dertil regner jeg

Opregningen af Dværgenavnene, i Stokholmerudgaven Str.

11-16, skjondt de ogsaa, efter Voluspå, anfores i Snorra-

edda S. 16. Kort og fyndig tyder Valaen ellers kun hen

til de store Begivenheder, hun skuer; hvorledes er det

muligt, at hun i sin Henrykkelse paa een Gang skulde

give sig til at opregne lutter Navne, og det ikke paa

andet end Dværge? Læseren bedes selv at betragte disse

Strofers Beskaffenhed noget nojere, da vil han uden Tvivl

sande, at de ikke ere andet, end Stumper og Stykker af

en Fortegnelse over Dværgene, som den, der har op-

tegnet den, selv ikke ret vidste Rede i, men hvor een

har sat noget til, og en anden noget mere. Ja, de bære

endog tydeligt Præg af en senere Rimsmed, der ikke har

kunnet komme tilrette med Rimstavene. F. Ex. i
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nu heft ek dverga,

Reginn ok llådsvid,

rett u?n talda

hore forste og tredie Linie sammen, og den anden staar

som det femte Hjul til en Vogn. Der har forst staaet

nu heft ek dverga

rett, um talda,

men heri manglede de behorige Rimstave; en anden satte

altsaa to Navne til, som vel indeholde dem, men tillige

forstyrre al grammatikalsk Forhindelse. Saadanne Vers

kunne ikke være ægte. Lignende Bemærkninger kan man

gjore ved andre Steder. Naar det om Nornerne hedder:

%)adan koma meyjar

margs vitandi,

prjår or peim sal,

er und polli stcndr.

Urd hetu eina,

a&ra Verdandi ,
>

skåru å skidi,

Skuld hina prtdju.

J)<er log l'ogdu,

pter Uf kuru ,

alda bornum

orlog at segja;

saa ere her fire Linier for mange i Strofen, der forst

faav sit rette Omfang og sin rette Mening, naar Ordene

fra Urd til priåju falde ud. Det Foregaaende og Efter-

følgende hænger sammen: Moerne kom, og hestemte

Skjæhnen. Men hlive de fire midterste Linier staaende,

saa kommer der et nyt Suhjekt i hetu, og atter et nyt i

skåru. Valaen har desuden lige forud nævnt Urd, altsaa

forudsat Nornernes Navne som bekjendte, hvorfor skulde

hun da derefter give sig til at opregne dem? Disse Linier

cre da aabenbar, som mig synes, tilsatte af een, der
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vikle have Navnene med (deri laa for de senere Betragtere

en stor Viisdom), og anbragte dem saa uheldig, at de

hverken selv hænge sammen, eller med det Foregaaende

og Efterfølgende. Han skrev til:

Urd hetu eina,

adra Verdandi ,

Skuld hina pridju,

og fik saaledes et Subjekt i hetu, hvortil intet svarer i

det Foregaaende; men der manglede endnu Rimstave til

den tredie Linie; der maatte altsaa endnu indflikkes skdru

d skidi, hvilket igjen gaar paa Nornerne, men som dog

vel skulde gjælde dem alle tre, og ikke blot de to fore-

gaaende. Bergmann har ogsaa (S. 213) bemærket den

urigtige Folge af Tiderne i denne Strofe, og derfor uden

videre i første Linie forandret koma til kotnu. Om Val-

kyriewic hedder det:

Sd hon Valkyrjur

vitt nm komnar,

gbrfar at rfåa

til Godpjodar.

Skuld helt skildi,

en Skogid onnur,

Gunnr, Hildr, Gondul

ok Geirskorjul.

Nii eru taldar

nonnur Herjans,

gorfar at rfåa

grund Valkyrjur.

Ogsaa de sidste Linier heraf forekomme mig som en

senere Tilsætning af een, der ikke vidste, hvad der ellers

skulde have fulgt. Den hele Omgivelse (Læseren bedes

at eflersee den) viser sig som en Samling af Brudstykker.

Er Hensigten at opregne Valkyrierne, da er denne Op-

regning meget ufuldstændig (jf. Snorraedda, S. 39); men
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Valaen uiver sis overhovedet ikke af med Navncrcgistre,

og disse slette prosaiske Linier ere hende ikke værdige.

Efter saaledes ved nogle Exempler at have oplyst

den Forstyrrelse, som hersker i dette Digt, ville vi gaa

over til at betragte Gangen i det Hele. Denne er vistnok

ganske rigtig opfattet af Bergmann og af andre Fortolkere;

thi om Hoveddelene kan der næppe være nogen Tvivl.

Kun derom kan man vare saare uvis, hvilke Strofer der

henhore til hver Hoveddel, og hvorledes disse Strofer

indbyrdes skulle ordnes imellem hinanden. Vi tro derved

at komme til det Resultat, at nogle Dele lade sig frem-

stille i Sammenhæng, men at andre bestaa af lutter Brud-

stykker, ved hvilke de forbindende Led for bestandig ere

tabte. Ved Fremstillingen heraf ville vi tillige af og til

komme til at berore Bergmanns Ordning, og overlade

derpaa den afgjorende Dom til Læserens eget Omdomme.

Valaen henvender forst Talen til alle Heimdals Born,

til alle Mennesker (hverken til Guder, Jætter eller andre

Væsener); dem vil hun forkynde de fremmeste (vigtigste)

Sagn, som nogen kjender. Dette siger hun i forste

Strofe :

IJlj6<5s bid ek allar

helgar kindir,

meiri ok minni

mdffu Jleimdallar x

;

vildak Valfoånr

vel framtelja ,

fornspjoll ftra ,

pan er frenist um man.

Thi hun kjender hele den skabte Verden, Himmel

og Jord og hvad der er under Jorden. Dette maa vær«

Meningen af den næste Strofe, der ved Udtrykket ek

man slulter sig umiddelbar 1 i 1 den foregaaendc:

') De liojcre og lavere Sta-nder, hvis Stamfader Heimdal var.
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Eli man jotna

ur um bornu ,

\)å er fordum m/k

fodda (frædda) hofdu i

niti man ek henna,

niu ivibi (iviSjur)
l
t

mjétvid (mofvid)
2 mæran

fyrir mold néSan.

') Om tvi&r er det samme som yvidr, veed jeg ikke 5
da

heimar betegner Boliger for tænkende Væsener (Guder og Menne-

sker), saa skulde man tro, at der ved det andet Udtryk menes

den (ivrige Natur, Planter og Metaller i deres forskjellige Ud-

viklinger, der ogsaa ellers i Edda forekomme under Billedet af

Skov og Træ; jf. elr iviåja, aldir bera i Hrafnag. Str, 1.

a
) flljåtviftr plejer man at oversætte ved Middeltræet og at forklare

det om Yggdrasill. Men Talen er jo her om noget nedenfor

Muld. At mjolvi&r ikke er det samme som Yggdrasill , synes

ogsaa at folge af Beskrivelsen over Ragnarok, hvor det forst

hedder (Str. 42): Leika Mimis synir, en mjotvi&r kyndisk og

dcruaa i Begyndelsen af næste Strofe: Skelfr Yggdrasils askr

standandi. Naar mjolvidr skal betyde Middeltræet eller rettere,

efter Sammenhængen her, Midskoven, saa maa Ordet mjot be-

tyde Midte, men dette er hojst uvist; man seer det hist og her

saaledes oversat f. Ex. i Egilssaga S. 451, men uden Grund; jf.

Olafsen om den nord. Digtek. S. 185; han forklarer Ordet mjot,

mjat ved concinnalio
, formatio. Men selve Ordets Form er

uvis; man finder som Varianter mjot, mjot, vidt (Egilss. anf.

St. Edda Sæmundina 3 D. S. 21. 195); da o" i Ord som sjilt, bjo&

ogsaa er en gammel Skrivemaade for 6, saa kan den rette Form

ogsaa være mjot eller mdt, og dette maaskee det samme som

forekommer i motsognir, mjolvidnir eller molvifrnir o. s. v.
,

der skrives ligesaa variabelt, thi man finder ogsaa mjii&cilnir,

moåvilnir. Det var da værd at undersoge, om dette Ord staar i

Forbindelse med de gamle tyskeDigtes Mutspelli, Mudspelli, hvoraf

vort Miispcllsheimr, Ild verdenen, der Odelægger al Vædske. Men

saalænge Ordets rette Betydning ej er sikret, saalænge maa

Meningen af disse Linier ogsaa blive uvis; og jeg fremsætter
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Derpaa begynder Sangens forste Del: Verdens Ska-

belse. Forst var Ymer, den uformede Masse, i Ginnun-

gagab eller det uhyre Svælg; saa skabtes Himmel og

Jord; Himmellegemernes Gang ordnedes, der gjordes For-

skjel paa Nat og Dag, paa Nat og Næ (eller Næde, den

morkeste Tid af Natten, nidmyrkr), paa Morgen, Middag,

Eftermiddag (undorn) og Aften
; og efter Nætter og Dage

kunde atter Aarene tælles. Dette gives i folgende Strofer:

Ar var alda,

på er Ymir bygdi,

vara sandr ne sær,

ne svalar unnir;

jord fansk æva,

ne upphimin;

gap var ginnunga,

en grås bvergi.

Adr Burs synir

bjodum ypdu
l

,

peir er mæran

Midgård skåpu.

Sål skein sunnan

d solar (svala) stcina,

pd var grund groin

grænum lauki.

Sol varp (brd) sunnan,

sinnin
2
) mdna,

hendi hinni hægri

wn himin-jådyr.

S61 pat ne vissi,

hvor bon sali dtti,

mani pat ne vissi,

hvat hann megins dtti.

J)a gengu regin oli

d rokstola ,

ginheilug god,

ok wn pat gættusk;
—

Nétt ok nidjam

nbfn um gdfu,

morgin hetu

ok midjan dag,

undorn ok aptan,

dr um at telja.

kun som en Formodning, at Vædskcns klare Skov nedenfor Muld

kunde betegne Havet, og at Mimers Sonner, der nævnes i For-

bindelse dermed ved Ragnarok, ere Havets Beboere, Havuhyrerne.

') eller bjoå um ypd~u, oprejste Himlen, hvis bjo&r kan betyde

den indvendige Hulhed af en Kugle; det vilde da svare til Snorra-

edda S. 9: peir gcr&u himin ok sellu hann upp yfir jordina.
2
) Hunk. svarende til so7; saalcdcs læses i eet Haandskrift, Edda

Sæmundina, 3 D. S. 106, jf. Olafsen om den nord. Digtck. S. 20.
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Nu folger Dværgenes og Menneskenes Skabelse:

Aserne samles paa Idasletten, de opture sig Borge, og
smede Guld, lege Tavl, og cre ubekymrede, indtil de tre

Thursemoer komme. Da overlægge de, hvo der skal

skabe Dværgene; selv skabe de de tvende fdrste, og
disse fortsætte Skabningen af de andre, indtil tre af

Asernes egen Midte forvandle Ask og Embla til Mennesker:

Hittusk Æsir

d Idavelli,

fteir er horg ok hof
1

hd-timbrudu ;

ofla lor/du,

aud smidudu,

tångir skåjm

ok tål gordu.

Te/Idu i tun i,

teitir våru,

var peim vcttugis

vant or gulli;

unz prjår kornu

J)ursa meyjar,

åmåttkar mjok,
or Jotunheimum.

J)å gengu regin oli

d rokstola,

ginheilug god,

ok um pat gwttusk:

hverr skijldi dverga

drått um skepja

or brimis blod i

ok bldm leggjum.

Jjar var Måtsognir

mæstr um ordinn

dverga allra,

eu Durhin annarr ;

peir mannlikun

morg um gordu,

dverga or jordu ,

sem Durhin sagdi.

Unz prir komu

or pvi lidt

oflgir ok åstgir

Æsir at susi 2
;

fundu å landi

litt megandi
Ask ok Emblu

i'jrlog lausa.

Ond pau ne åttu,

åd pau ne åttu,

lå ne lwti

ne litu gåda;

ond gaf Odinn,

åd gaf Hænir,

lå gaf Lodur

ok litu gåda.

*) Disse Ord, der senere betyde OfTcrstedcr, Templer, be-

tegne her Boliger for Gudinder og Guder, Snorraedda S. 11.

2
) Til Stranden, med sævar slrondu, Snorraedda S. 10.
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Her crc da alle tic Strofer forbigaaede, der kun inde-

holde en Opregning af Dværgenavnene. Hvis de tre Thurse-

moer, hvilket Bergmann (S. 225), som jeg tror med Rette,

bemærker, ere de tre Norner, saa er Sammenhængen den,

at Aserne levede hen og morede sig selv, uden at tænke

videre paa den ovrige Skabning, indtil hine Skjæbnens

Moer kom did, og ved deres Bestemmelse gave Gudernes

Virksomhed denne bestemte Retning: Skabelsen af andre

levende Væsener, forst af Smaafolkene, Dværgene, og

derpaa af Menneskene selv. Det urimelige Spring imellem

Slutningen af Dværgenes Opregning og Strofen Unz firir

komu etc. bliver ogsaa herved betydelig mildnet. Det

kunde endnu være et Sporgsniaal, om de tvende Strofer

om Nornerne, som staa længere hen, og begynde med

Ask veit ck standet etc. %)adan koma meyjar etc. ikke

ogsaa, hvilket Bergmann har antaget, skulde indsættes

her foran J>« gengu regin bil etc, men da maatte koma,

hvorom ovenfor er talt, nodvendig forandres til komu.

Hos Bergmann er Ordenen saaledes: Hittusk Æsir å Ida-

velli etc. til vant or gulli; derpaa lader han folge: Unz

pr/r komu or fivi Udi indtil ok litu goda; derpaa Unz

prjdr komu ][)ursa meyjar etc. Ask veit ck standa etc.

^pftfan komu meyjar etc. J5« gengu regin bil etc. hvor-

paa fulger Dværgenes Skabelse; saa at Menneskenes

Skabelse gaar forud for Thursemoernes Ankomst og for

Dværgenes Skabelse. Men herimod strider alle Haand-

skril'ter og, saavidt jeg skjonner, Sammenhængen; hvorfor

skulde nendig Dværgene, der dog vare langt ubetydeligere

Væsener, skabes sidst? og hvorfor skulde de have det

forud for Menneskene, at Nornerne vare komne forend

deres Skabelse? Bergmann retfærdiggjor (S. 225) sin

Ordning ved den Bemærkning, at Guderne kunde give de

forste Mennesker alt undtagen Skjæbne, derfor maatte de

tre Norner komme at meddele dem den. Men det selv
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at blive skabt, maatte jo dog ogsaa meddeles dem af

Nornerne, dot at blive skabt er jo dog den forste væsent-

ligste Del af ethvert Væsens Skjæbne; og Nornernes For-

hold er jo det samme baadc til Dværge, Alfer og Menne-

sker, de herske paa samme Maade over alle tænkende

Væseners Liv og Lod.

Her maatte forste Del ende, med mindre man vilde

antage, at Valaen endnu har givet en Beskrivelse over

de forskjellige Dele af Skabningen, af hvilken da kun

Brudstykker ere tilbage, og hvortil kunde hore de

Strofer, der begynde med Ask veit ok standa etc. Veit

hon Jleimdaflar etc. Bergmann henforer (S. 171) til

forste Del endnu: at Odin meddeler Valaen Visionsgave

{Ein sat hon uti etc.), Valkyriernes Ankomst {Så hon

Yaflnjrjur etc), Stroferne om Guldveig, Krigen imellem

Aser og Vaner, og at Thor dræber Bygmesteren. De
danne da som et nyt Afsnit Overgangen til anden Del.

Men disse Begivenheder ere dog, lige saavel som Balders

Dod, Begivenheder i den nuværende Verden, og synes
derfor rettest at maatte henfores til Digtets anden Hoveddel.

Den anden Del er den mest forvirrede i det hele

Digt. Derom ville vi overtyde os ved at betragte noget

deraf efter den Orden, som Bergmann féilger. Forst be-

tragte vi da Strofen :

Veit hon Jleimdallar

horn (hfjod) nm fofgit

und hcidvmmm

hefr/nm badmi ;

å ser hon ausask

aurgum forsi

af vedi ValfoSurs.

Vitiid er cnn é5a hvat?

Den staar hos Bergmann strax efter Dværgenes Skabelse,

og foran Ein sat hon uti etc, hvori der omtales, at
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Odin skjulte sit Oje i Mimers Biond, hvilket just er det

Pant, som her sigtes til. Man skulde da tro, at den

burde folge derefter; Odin maatte forst have skjult sit

Oje, forend dette kunde omtales som et Pant. Men hvad

tænkelig Forbindelse der finder Sted imellem disse to

Strofer, seer jeg mig ikke i Stand til at opdage; de synes

blot af Afskriverne at være satte sammen, fordi der i

begge tales om ved Valfodurs. Ligesaa ilde er man

faren med

Ein sat hon uti,

på er hinn aldni kom,

Yggjwa.gr Asa,
ok i augu leit.

Hvers fregnit mik?

kvi freistit min? —

Allt veit ek, Udinn,

hvor pil auga fait

i hinum mæra

Mimis brnnni '

;

drekkr mjbd
2 3lim ir

morgin hverjan

af ve~5i Valfudurs.

Vitud er cnn eda hval ?

Valdi henni HerfoSur

hringa ok men —
féspjoll spaklig

*) Mimers Urund er Havet, Mimer Havjætten ; Odins Oje

Solen, der gaar ned i Havet og ransager Dybets Hemmeligheder.
2
) Istedcn for ?njo&, Mjod, finder man i Snorraedda S. 17 Vari-

anten mod; jf. Anra. foran om mjolci&r. Saa uvisse ere Læse-

maaderne i Eddaerne. Næppe vil man derfor komme til ret at

forstaa dem, forend man af begge erholder en med omhyggelig

Kritik renset Text.
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ok spå gouda,
sd hon vitt ok um vitt

of ver'6Id hverjo.

Sd /ion valkyrjur etc.

Man seer, at her paa to Steder ere Huller, men hvor

lidet eller meget der fejler, er vanskeligt at sige; thi

Sammenhæng i Tanken mangler. Valaen sidder mie, den

Gande (Odin) kommer, og frister hendes Viisdom; han

giver hende Ringe og Klogt. Men er det da Belonningen,

fordi hun veed at han har pantsat sit Oje? eller forud-

sætter ikke den midterste Strofe, hvis den skal staa her,

en længere Samtale imellem dem, i hvilken han prover

hendes Kundskab?

Herefter lader Bergmann folge Stroferne om Guld-

veig og Krigen imellem Aser og Vaner, hvilken sidste

efter andre Beretninger var den forste mærkelige Begiven-

hed i Guders og Menneskers Liv. Deres Orden har han

rigtig saaledes:

pat man hon folkmg
fyrst i heimi,

er Gidlveigu

geirum studdu,

ok i h'dll Hdrs

hana brendu;

prlsvar brendu

prisvar borna,

opt, osjaldan,

pd hon enn lifir.

Heidi hana hetn,

hvars til husa kom,
v'ulu velspå,

vitti hon ganda,
seid hon kunni,
1840-1841.

seid hon leikin,

æ var hon dngun
illrar pjddar.

pd gengu regin bil

å rokstdia,

ginheilug god,

ok um pat gættusk:

kvart skyldu Æsir

afrad gjalda,

eda skyldu godin oli

gildi ciga?

Brotinn var bordveggr

borgår Asa,

knåttu Vonir vigspd

ro/lu sporno;
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fieijgåi &5inn, pat var enn fålkvig

ok i folk um skaut; fyr^ * heimi.

Man skulde tro, at Meningen heraf var denne: at Aar-

sagen til den forste Krig i Verden var Menneskenes Be-

kjendtskab med Guld, med Mit og Dit, hvilket frem-

stilles under Billedet af Guldveig, der som en Vala

vandrede om og forforte Folkenes Hjerter; men herimod

strider de Ord i den forstanforte Strofe: ok i hbll Hårs

hana brendu, hvilke desuden give Verset en storre Længde,

end tilborlig. Ifolge disse Ord lader det som det var

Aserne, der brændte Guldveig, og afstedkom den hele

Ulvkke ved at sende hende til Menneskenes Born. Men

om man ogsaa kunde komme over denne Vanskelighed

og Asernes dunkle Raadslagning, saa mangler dog al

Overgang til den sidste Strofe, al Oplysning om eller

i det mindste Hentydning til, hvad dette har at gjore

med Krigen mellem Aser og Vaner, der her paa een

Gang komme frem som Væsener, der ere faldne ned af

Luften, hvorledes denne Gudernes Raadslagning kunder

have til Folge, at Muren paa Asernes Borg blev brudt;

og det bliver bestandig tvivlsomt, om der ikke i disse

Strofer tales om tvende fra hinanden forskjellige folkvig,

det ene Gullveigs Drab, det andet Krigen imellem Aser

og Vaner. For at liise disse Gaadcr, antager Bergmann

(S. 230), at Guldveig, hvis gjentagne Drab man ellers

forklarer om Guldets Smæltning, var en af Vanernes

Spaakvinder, at hendes ISavn i Vanernes Sprog var

Heidr ; at Aserne enten for at haane Vanerne eller for

at aftvinge hende en Bekjendelse, loftede hende paa

Spyd og optændte Ild under hende o. s. v., hvoraf da

Krigens Udbrud mellem Aser og Vaner var en Folge;
men hvilken Hjemmel der haves for denne Forklaring, er

mig ubekjendt. Lader man fremdeles derpaa efter Haand-

skrifterne og Bergmann folge:
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J)d gengu regin oli porr einn par var

d rokstola, prang inn viådi,

ginheilug god, hann sjaldan sitr,

ok lim pat gættusk: er hann slikt ton frcgn ;

hverr liefdi lopt allt a gengnsk eidar,

lævi blandit? ord ok sært,

edr ætt jotuns mål oli meginlig ,

Ods meg gefna? er d medal fora,

saa finder man heri en bekjendt Begivenhed: Mythen om

Bygmesteren og Sleipners Fiidsel (Snorraedda S. 45),

men Begyndelsen deraf. Forbindelsen, hvori den skulde

staa med det næstforegaaende, er ligeledes borte. Forend

der siges, at Guderne gik hen at raadslaa, maa der

niidvendig have staaet noget om den foregaaende Til-

dragelse, som gav Anledning til denne Raadslagning.

Ligesaa lidet finder man herfra nogen Overgang eller noget

Forbindelsesled imellem disse Strofer og de derpåa folgende

langt senere Begivenheder, Balders Dod og Lokes Straf.

Men alt dette og den i Haandskrifterne herskende Uorden

synes da at vise, at det, vi endnu have af Digtets anden

Del, kun er Brudstykker, om hvis Ordning Afskriverne

selv ingen ret Besked have vidst, og som nu, da vi

mangle alle naturlige Overgange, heller ikke mere lade

sig bringe i en paalidelig Orden. Ja, man maa endog af

selve disse Brudstykkers Beskaffenhed slutte, at Digtets

anden Del ikke blot har omtalt Yggdrasills Ask, Urdes

Brond, Heimdals Horn, Balders'Dod o. desl., men at den

i korte fyndige Strog har givet en Skildring af Gudernes

hele Liv og deres Forbindelse med Menneskene, af Himmel,

Jord og Underverden, altsaa af alle de Myther des-

angaaende, som vi kjende af Snorraedda og endnu tiere,

som ere tabte; saa at den anden Del, som den virkelig

skulde, har omfattet Livet i den nuværende Verden eller

6*
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Tidsalder. Kun da faa disse Brudstykker nogen Be-

tydning, men desværre er det, som skulde give dem

Mening og Sammenhæng, for bestandig borte.

Hertil fojer jeg endnu en Bemærkning, som jeg

skylder en rejsende Lærd, der har ydet den nordiske

Litteratur en fortrinlig Opmærksomhed, nemlig at de

folgende Strofer, der handle om Boligen for Sindres Æt,

om Brimer og om Nastrand , ikke hore herhen , men til

Slutningen af Digtet; hvilket er et nyt Beviis paa, hvor

forvirret det er kommet til os. At det forholder sig saa,

sees af Fremstillingen i Snorraedda S. 75, hvor netop

det samme fortælles om de Boliger, hvori alle Væsener

skulle leve, men forst efter Guders og Menneskers Under-

gang. Just her variere især de forskjellige Tider, Nutid

og Datid. Man finder nemlig efter de sædvanlige Læse-

maader: Stod fyrIr nordan d Nidafjollum etc. Sal så

hon standa etc.; men dels i Edda Sæmundina S. 202,

dels i Snorraedda nysanf. St. staar Nutiden Sal ser

hon standa etc. I fteim sal, er Brimir heitir, hann

stendr d Okolni; salr er stendr d Nidafjollum, sd

heitir SindrL

Naar disse Strofer udgaa her, og hensættes paa deres

rette Sted i det Folgende, saa dannes en ganske god

Oversjansr til Digtets tredie Del ved Stroferne om Fenrers

Born, og Egdir, Fjalar og Gullinkambi (skjondt Tiderne

ogsaa her variere: sat og hyr, fæddi og fædr, gol og

yelr) ; hvorefter Valaen 'begynder den tredie Del med

Geyr Garmr mjbk etc. Fjbld veit hon frceda etc, og

Digtet skrider nu temmelig regelmæssig frem til sin Slut-

ning. Nogle Hovedpartier deraf fortjene dog ogsaa at

betragtes.

Ragnarok forberedes ved frygtelige Uaar. Skildringen

deraf er ufuldstændig. Det hedder:
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liræ'år muuu hevjask-

ok at bonum verpa;

munu systrungar

sifjum spilla;

liart er i helml,

hårdomr mikill;

skeggold, skålmold,

skildir 'ru klofnir;

vindold, vargold,

ådr vcrold steypisk ;

man engi maZr

bfirum pyrma.
Denne uformelige Strofe er fyldt med Brudstykker af en

anden, der synes at have gaaet forud; hart er i hcimi,

hårdomr mikill adskiller de fire foregaaende og fire efler-

folgende Linier, der hænge sammen; man eigi niådr

oSrum pyrma kommer mat slæbende bagefter, og findes

heller ikke i Snorraedda S. 71; naar disse skydes ud,

saa har Strofen sin rette Længde, og hænger da vel

sammen. At der har hort mere til denne Skildring, sees

af Snorraedda, og af Edda Sæmundina S. 202,' hvor der

findes endnu et hertil horende Brudstykke: grundir gjalla,

gifur fljugandi, men hvor Prædikatet til gifur eller de

to fiilgende Linier ogsaa mangler. Her er altsaa endnu

et Exempel paa, at vi have Brudstykker for os, der ikke

mere lade sig supplere.

Nu folger Skildringen af Ragnarok:

Lcika Mimis sgnir, mælir &5inn

en mjolvidr kyndisk vi'5 Mimis hbfut '.

at hinu gjalla

gjallar hornis

hått blæs Heimdallr ,

horn er å lopti,

Skelfr Yggdrasils

askr standandi - ete.

') Hvis Mimer er Havjætten, saa er hans Hoved Biilge-

niassen, der som et Hoved hæver sig op over det onWirte Hav

(Hymiskv. Str. 34, og Finn Magnusens Forklaring i Edda Sæ-

mundina, 3 D. S. 47. Anni.). Mimers afskaarne Hoved er da

Skyen, som Odin har tryllet i sin Magt. At Odin taler med

Mimers Hoved, vil da sige, at han taler til Skyerne under

Himlen
, og spOrgcr dem hvad der er paa Færde. Slige sogte

Billeder cre i det mindste i den gamle nordiske Poesis Aand.
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Hoat er med Asum ?

livat er med Alfnm?

Gnt/r (dir Jotunheimr,

Æsir ru å pingi;

stynja dvergar

fijrir steindyrum,

Veggbergs visir.

Vitiid er enn eda kvat?

Ilrymr ekr austan etc.

Kjbll ferr austan x
elc.

Snrtr ferr sunnan

med sviga læfl,,

skin af sverfii

sål valtiva;

grjåtbjbrg gnata,

en gifur rata,

troda halir helveg ,

en himin klo/har.

Herved har jeg kun at bemærke, at jeg har sat Strofen

Jlvat er med Asum etc. paa et andet Sted, end sæd-

vanlig , overensstemmende med Haandskriftet i Edda

Sæmundina S. 203 og med Snorraedda S. 73, samt med

hele Sammenhængen: forst blæser Heimdal, Yggdrasill

skjælver, alle Væsener komme i Opror; derpaa komme

Gudernes Fjender, og Himlen brister ved deres Færd.

Nu folger Gudernes Kamp i Strofer, der, efter hvad

for er bemærket, ville være folgende:

j£>« kemr Hlinar lætr megi JJvédrungs

harmr anuarr 2
fram, mund um standa

er Odhin ferr

vid ulf vega,

en bani Belja

bjartr at Surti;

på mun Fryggjar

falla angan (-tyr).

J)d kemr hinn mikli

rnogr sigfodur

Vtdarr vega

at valdyri;

hjbr til hjarta,

på er hefnt fodur.

j5« kemr hinn mæri

magr Illodynjar ,

drepr harm af modi

Midgarbs veor;

gengr fet niu

Fjbrgynjar burr

neppr fra nadri

?iids okvidnum.

J

) To Gange forekommer her austan; man skulde tro, at

det ene maattc være nord~an ,
saa at Gudernes Fjender ankom

fra tre Verdenskanter. a
) Friggs anden Sorgj den forste var

Bnldcrs Dod.
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Men derefter er atter eri Aabning. Thi Kampen imellem

Heimdal og Loke (Snorraedda S. 73) har uden Tvivl

ogsaa været herdit i Sangen, og denne har vel ogsaa

omtalt de ovrige Væseners Skjæhne (hvoraf Ordene munu

halir al/ir heimstod r;/'5ja synes at være et Brudstykke;,

forend den slutter med

Sol tekr sortna, geisar eimr

styr fold i mar, vid aldrnåra l

, _

hverfa af himni leikr hår hiti

heifiar stjornur ; vid himin sjalfan.

Foran denne Strofe indsætter Bergmann den, der

ellers slutter Sangen: på kcmr hinn dimmi dreki fljuyandi

etc. og bemærker hertil (S. 237-238), at Nidhugs An-

komst bebuder, at Jorden snart maa synke ned i Havet;

i Ordene nå man hon sokkvask maa han altsaa forklare

hon om Jorden, saa at det skulde have Hensyn til det

derpaa fdlgende styr fold i mar / men efter al naturlig

Ordforbindelse maatte hon snarere have Hensyn til Solen,

da sol tekr sortna staar forud for styr fold i mar. Denne

Afvigelse fra alle Haandskrifter, i hvilke hin Strofe danner

Slutningen af det hele Digt, lader sig derfor næppe ved

en saa tvungen Fortolkning forsvare.

Slutningen af Digtet indeholder alle Tings Fornyelse,

samt Beldnning for de Gode, Straf for de Onde. Sammen-

hængen deri forekommer mig at være fdlgende. Jorden

fornyes, den ædlere Del af Asamagten kommer tilbage;

*) Læsemaaden er lier meget uvis. At der ved aldrndri

ej kan menes Yggdrasill ,
der allerede er forgaaet ,

bemærker

Bergmann (S. 220). Meningen er maaskee blot: at Riig og Damp
staar ud fra Flammen, der endelig omspænder hele Himlen ;

sec

Edda Sæmundina
,
3 D. S. 214 og de i Lex. mytholog. S. 660

futfortc Linier:

geysar geimi,

gdntfr fiann t////» i lopt.
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de samles atter paa Idaslette, og gjenvinde deres forrige

Uskyldighed:

Ser hon uppkoma,

Gdru sinni

jord or ægi

idja græna ;

falla forsar ,

flygr om y/ir,

sd er d fjalli

fiska veidir.

Munu dsdnir

akrar vaxa,

bols mim alls bafna,

Baldr mun koma;
bua peir Hodr

Hropts sigtdptir,

ve valtiva.

Vitiid er enn eda hvat?

J)d hid Hænir

Mut (hlaut) vid kjosa
—

ok burir byggja
Her har jeg ladet Strofen Munu osdnir etc. folge strax

efter den forste, da de synes at slutte sig tæt til hin-

anden: En ny Jord skyder op af Havet, og den bærer

Frugt uden at saas (saaledes ogsaa Snorraedda S. 76).

Derhos folger det ogsaa ligefrem af sig selv, at Guderne

forst maa komme, forend de samles paa Idaslette. Den
tiedie Strofe er et Brudstykke, og derfor uforstaaelig;

efter kjosa mangler to Linier, der maaskee vilde have

fuldstændiggjort dens Mening. Men formodentlig mangler
her endnu mere, thi der maa dog ogsaa have været Tale

om Vidar og Vale, om Mode og Magne (de tvende Brodre?),
som have Mjolner; see Snorraedda S. 7G.

brcedra tveggja

vindheim vi'åan.

Vitud er enn eda hvat?

Hittusk Æsir
d Idavelli,

ok um moldpinur

mdttkan (mdttkar) dætna;
ok minnask par
d meginddma,

ok d fimbultgs

fornar runar.

fid munu Æsir

undursarnligar

gullnar to/lur

i grasi firma ,

pærs i ar daga
dttar hofdu

folkvaldr goda
ok Fjolnis kind.
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Nu folger de Godes Belonning i to Strofer, og lige-

ledes de Ondes Straf; til den tørste om Gimle, som

Haandskrifterne have her, slutte sig nemlig de, der, ifolge

hvad forhen er hemærket, staa i Digtets midterste Del,

men hore herhen; saaledes:

Sal ser hon standa

solu fegra,

ffulli pakdan
å Gimll ham;

par skulu dyggvar
drottir byggja,

ok um aldar daga

yndis njota.

Stendr fyrir nordan

d Nidafjollum

salr or gidli

Sindra ætfar l
;

en annarr stendr

å Okolni,

bjorsalr j'otuns ,

Sal ser hon standa

solu fjarri

N&strondu d,

norSr horfa dyr;

falla eiturdropar

inn um Ijdra,

så er undinn salr

orma hryggjum.

Ser hon par vd3a

praunga strauma —
menn meinsvara

ok mordvarga

ok pann annars glepr

eyra-riinu.

I Haandskrifterne

en så Brimir heitir.

Den sidste Strofe er atter mangelfuld,

tilfojes endnu:

J)#r sang (sug, kvelr) Nidhbggr

nåi framgelngna,

sleit vargr vera.

Vitud er enn eda hvat?

Og i Midten af Sangen findes endnu et andet Brudstykke,

nemlig Ordene om Slid, der, ifolge Snonaedda S. 4, var

en af de Floder, der kom fra Hvergelmer:

A fellr austan sauruni ok sverdum,

um eiturdala Slid heitir sil.

') Efter Snorracdda S. 75 hedder Salen selv Sindre.
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Hvorvidt dette horer hertil eller ikke, maa jeg lade

uafgjort. Mærkeligt er det imidlertid, at Snorraedda

S. 75-76 foruden Nastrand omtaler endnu et andet oe
værre Pinested, Hvergelmer, og derpaa som Vidnesbyrd
anforer just de samme Ord: at det er der (nemlig i Hver-

gelmer, ikke i Nastrand) Nidhug kvæler Lig (see ogsaa
Snorraedda S. 17, hvor det ligeledes hedder, at Nidhug
i Hvergelmer gnaver paa Yggdrasills Rod); samt at der

i et Haandskrift (Edda Sæmundina, 3 D. S. 43, Anm. +)
er gjort et, rigtig nok mislykket, Forsog paa at faa dette

her indsat som et Vers:

en i Hvergelmi
vcit /ion vest vera.

Saa meget indlyser i det mindste heraf, at der i Sangen
ikke blot maa have været Tale om Nastrand, men endnu
i en anden Strofe om Hvergelmer, hvoraf Slutningsordene
om Nidhug ere bevarede. Men da det Foregaaende mans-

lede, have Afskriverne fejlagtigen fojet disse Ord umiddel-

bar til det, som handlede om Nastrand.

Endelig slutter Sangen med to Strofer, af hvilke man
har anseet, den forste for at være for kristelig, og derfor

forkastet den som uægte; hvorimod den anden findes i

de ældste Haandskiifter, og overalt betragtes som Slut-

ningen af det Hele:

fid kenw hinn riki

at regindåmi)

bflugr ofan,

så er ollu rcefir ;

semr han doma,
ok sakar leggr,

veskaup settr

Jtau er vcra sku/u.
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Kemr kinn dimmi

drcki fljiigandi ,

nadr frånn né5an

Nidufjollnm ;

berr ser i fjodrum ,

flyyr voll yfir

Nidhoyyr nåi l —
mi mun hann (/ion) seykkvask.

Det forekommer mig, hvilket ogsaa Finn Magnusen an-

tager, at disse tvende Strofer hore sammen og gjensidig

oplyse hinanden; samt at deres Indhold meget vel lader

sig opfatte saaledes, at de danne den mest passende

Slutning paa det hele Digt. I den sidste Linie læser jeg

hann, ikke hon , thi i Haandskrifterne er det enten for-

kortet eller det skrives som han (Edda Sæmundina, 3 D.

S. 200); der menes da naturligvis, at Nidhug maa ned-

sænkes i Dybet eller forgaa. Hvad Indholdet angaar, da

svarer Nidhug, hvis Herredomme nu aldeles er ude, til

Persernes Ahriman, det Ondes Princip; og det, som Va-

laen her lærer, er næsten aldeles det samme, som man

læser i Bundehesh. Angaaende den yderste Dom hedder det

nemlig her:
tt
Naar Verden forgaar, smælte Bjergene med

deres Skatte; den brændende Erts rinder i en storStrom;

alt hvad der hedder Menneske maa igjennem den. For

de Rene er det som en mild varmende Mælkestrom; de

Onde maa igjennem indtil de ere rene. Og naar nu saa-

ledes de Gode ere vandrede til Gorotman (Gimle), hvor

Sosiosh, efter at have loftet dem op til sig, beskytter

dem saa længe som Væsener vare, da bliver endnu Da-

rudsh-Ahriman tilhage, og vil atter ind i Ormuzds Verden;

men han, den Onde! bliver slagen og hans Kraft betages

ham; han styrter sig ned i Morkets Egne, og i de

2

) Om dette Ord er læst rigtig, er et stort Sporgsmaal ;

Konstruktionen er i det mindste usædvanlig og tvungen.
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brændende Ertsstrommc bliver Dragen renset. Han viser

sig igjen; Helvede er et Paradis, og Verden er ved Or-

muzds Ord udodelig, ren og stor, saa længe som Væsener

vare". Saaledes finder ogsaa i vort Digt en Adskillelse Sted

imellem de Gode og Onde, forend hinn riki (Ormuzd)

kommer, som settr veskaup fiau er vera skuhi; og saa-

ledes kommer ogsaa Nidhug her endnu engang tilsyne

fra Mtirkets Fjelde, men nu maa han synke, thi bols mun
ulls batna. Der mangler kun, at Valaen, ligesom det

persiske Digt skulde tilsidst klart have udtalt, at endelig

ogsaa han atter kommer frem lutret og ren, som hele den

ovrige Skabning.

Hvor forskjellige Meningerne end kunne være om

flere af de i disse Bemærkninger forekommende Enkelt-

heder, saa haaher jeg dog det Indtryk, de tilsammen

maa gjore, hos den kyndige Læser vil frembringe den

Overbeviisning, at Voluspa i den Form, hvori vi nu have

den, for en stor Del bestaar af lose Brudstykker, og

altsaa er ufuldstændig og usammenhængende. Det er da

langtfra, at man med Bergmann tor sige, at dette Digt

danner en fuldendt Skildring, hvori intet er tilovers og

intet mangler. Ligeledes haaber jeg at have oplyst, at

denne Mangel ingenlunde er en Folge af Digtets op-

rindelig ufuldkomne Skikkelse, men kun deraf, at det er

opskrevet efter Hukommelsen i en senere kristelig Tid,

da en stor Del af dets Indhold var gaaet tabt. At flere

til forskjellige Tider have opsat hvad de kunde mindes

deraf, er klart; andre have atter hist og her tilfojet hvad

de kunde mindes; ja nogle have endog, som det synes,

paa visse Steder, hvor de fol te at noget manglede, for-

sogt at supplere det ved selvgjorte Tilsætninger, eller

i det mindste hensat enkelte Ord eller Linier, som de

endnu kunde huske, men som insren niije Forbindelse

have med det Ovrige. At det virkelig forholder si« saa,
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bekræftes, naar man betragter Samlingen af Sæmunds

Edda i det Hele; thi enkelte Sange findes vel her i deres

fuldstændige oprindelige Skikkelse, og de give os da en

klar Forestilling om disse gamle ærværdige Sanges Skjon-

hed og fuldendte Form, men den stcJrre langt overvejende

Del bestaar, ligesom Voluspa, af Brudstykker. Det er

navnlig Tilfældet med den skjonne Samling af heroiske

Digte, der udgjor Eddas anden Hoveddel; og naar en

Forf. om disse bemærker, at det er just en Egenhed ved

de eddiske Sange, at Versene ere blandede med og af-

liises af Prosa, saa sJnonnes let, at det ingenlunde for-

holder sig saa, men at
v
denne Egenhed, om man vil kalde

det saa, kun er en Folge af Samlingens Mangler, kun

er en Folge af, at den, der opskrev Sangen, ikke kunde

erindre Versene, og derfor i det mindste tilfujede Meningen

af det, han havde glemt, i Prosa. Ligesom saadanne

Mangler gjenfindes overalt, hvor Digte i lang Tid bevares

i Hukonmielsen, forend de nedskrives, saa finde vi ogsaa

det samme ved vore Kjæmpeviser. Sammenligning med

andre tilsvarende, f. Ex. svenske, Viser oplyser os om,

at ogsaa her ere Ord og Linier forvanskede, Strofer ude-

ladte eller omsatte eller ny tilsatte; netop som ved de

eddiske Sange.

Finde vi os overtydede om, at de gamle Sange, alt-

saa vore vigtigste og bedste Kilder til den nordiske

Mythologi, ere uklare, saa kan der endelig sporges:

hvilken Indflydelse maa dette have paa det mythologiske

Studium overhovedet? Der er om Mythologien i Almindelig-

hed, om Eddaerne i Særdeleshed, og navnlig om Voluspa,

allerede skrevet saa meget, at man skulde tro, Gransk-

ningen havde erholdt en vis Fasthed, og at det Meste,

om ikke alt, var blevet bragt paa det Rene; og dog maa

man tilstaa, at Resultatet er fuldt af uhjemlede Gjæt-

ninger, ja lider af aabenbare Fejltagelser. Dette vil jeg
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saa meget mindre lægge noget Skjul paa, som jeg selv

har gjort mig skyldig i saadanne Fejltagelser, og forst

ved fortsat Studium har indseet, hvorledes jeg af og til

har ladet mig hedaare. Det er i Grunden saa naturligt

og i sig selv saa smukt, at der, hvor man seer Tvivl og

Morke, der vil man have Lys og Klarhed, der, hvor

man seer usammenhængende Stykker, vil man frembringe

Sammenhæng og Orden; og hesjælet af dette gode Oje-

med betænker man da ikke altid ret, om Stoffet virkelig

er af den Beskaffenhed, at det just saaledes vil lade sig

sammenføje, eller overhovedet paa nogen Maade vil lade

sig ordne. Naar Billedhuggeren vil forme sin Model, saa

maa det Stof, hvormed han arbejder, nodvendig kunne

hænge sammen; kan det ikke det, saa maa han see sig

om efter et andet; han kan vælge, thi Stoffet behersker

ham ikke. kun Ideen, som han selv skaber. Saa lvkke-

lig er den historiske Gransker ikke. Naar han ikke al-

deles vil vende sin Hu bo<rt fra en vis Gjenstand, men

vil gjore denne, hvor ufrugtbar den end er, til Maalet

for sin Higen, saa maa han blive ved og er afhængig af

det Stof, som Kilderne hvde ham, hvor uhandeligt og

uformeligt det end monne være. Men han fejler uden

Tvivl, hvis han af dette Stof danner noget, som kun er

hans Fantasis Foster, og ikke har nogen reel Grund

udenfor hans egen Anskuelse. For denne Fejl kan man

næppe sige vore Mythologer fri; og Grunden dertil er da

vel for en stor Del at soge i Eddaernes Behandling.

Der er da ikke andet for, og til at oplyse dette skulle

de her meddelte Bemærkninger især tjene, end at frem-

drage hvad der aabenbart og klart ligger i Kilderne, men

at tilstaa sin Uvidenhed der, hvor de ere uklare; der er

ikke andet for, end, isteden for at opbygge det ene

mythologiske System efter der andet, allerforst at vende

filbage til den simple Betragtning af Kilderne og det Ud-
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bylte, som en sund Kritik deraf kan udlede; det er med

andre Ord : Isteden for at man hidtil liar taget alt og

sogt at bringe Mening ud af alt, saa niaa man allerforst

behandle de éddiske Sanges Udgivelse kritisk, danne en

ordentlig Text, hvor den kan dannes, men give som

Brudstykker hvad der er Brudstykker, og som tvivlsomme

eller uforstaaelige eller falske Læsemaader hvad der ikke

kan være andet, saa at det, som er klart og utvivlsomt,

nojagtig udsondres fra det, som er tvivlsomt og uvist.

Har man da saaledes tilvejebragt en klar Oversigt af de

Myther, der virkelig ere komne til os i deres fulde Sammen-

hæng, saa erholder man i det mindste noget paalideligt

mythologisk Udbytte; og alt det Ovrige, der kun beror

paa uvisse Læsemaader og Gjætninger, faar da blive

liggende i det Ginnungagab, hvoraf det nu engang for

alle ikke mere kan udredes. Derved vil den nordiske

Mythologi rigtignok svinde betydelig ind, men den vil

bære Sandhedens Præg; og berovet alle sine falske

Prydelser vil Edda staa for os ikke som en gammel

Oldemoder, hvis Rynker ere udfyldte med Sminke, men

som en gjenfodt Ungmo vil den fængsle os ved sin simple

Ynde og ved sit tænkende dybsindige Blik. En Del af

de Myther, der vedkomme Skildringen af den nuværende

Verdens Forholde, og tildels ere Fostere af en mere

klogtig end dybtskuende Fantasi, mere Legetoj for denne,

end sande Ideer, ville blive staaende som dunkle Gaader

fra en forsvunden Old; hvorimod det ægte religiose Ele-

ment, Skabelsen, Forgjængelsen og Fornyelsen, Gude-

verdenen og Menneskets Afhængighed af samme, Troen

og Haabet, der ogsaa aabenbarede sig i Hedenold, ville

træde saa meget stærkere frem i deres simple Storhed,

jo mindre de forstyrres og fordunkles af sogte Billeder

og tvungne Lignelser uden Sammenligningsled.
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DE ÆLDSTE PARTIER AF VESTERVIG KLOSTER

KIRKE, ved N. L. Hoieiv.

(JevnfOr Tab. VI.)

\kstervig Kirke, saa godt som den sidste Levning

af Augustiner Klosteret af samme Navn, indtager en

mærkelig Plads mellem vore Bygningsmonumenter fra det

I2te Aarhundrede, endskjondt den i Storrelse staaer til-

bage for de samtidige Domkirker i Viborg og Ribe, og

endskjondt Udvidelser, Forandringer, Ildebrand have deels

skæmmet deels omdannet dens Udseende. Taarnet og

Cboret ere i deres nuværende Skikkelse nyere Tilbyg-

ninger i den seneste germaniske Stiil, og Kirken bar ved

dem, i det ringeste ved Choret, vundet i Udstrækning.

Men Muursteen træde hyppig i disse Partier istedet for

de tilhugne Kampesteen ;
den ældre ærværdigere Charakteer

er forsvunden eller spores kun af Beskueren i et enkelt

Brudstykke, f. Ex. af Skulptur, der vilkaarlig er bleven

anvendt i Muurarbeidet som raat Material. Kirken har

været opfort i Korsform, men Tværskibet existerer ikke

længer. Flciiene have mistet den overste Deel af deres

Mure, der maae have givet Bygningens Ydre langt mere

Anseelse , og de ere nu kun en Fortsættelse af de lave,

smalle Sidegange. Midten er ved tvende Kampesteens

Mure, som hvile paa Spidsbuer, bragt i Linie med Hoved-

skibets Sider, men det Indre er derved bleven sammen-

knebet og trykket. Sideskibene have, efter hvad enkelte

garnle Spor synes at udvise, omtrent beholdt deres op-

rindelige Udstrækning, men de nuværende Kampesteens
Mure have ingen Sokkel og hele deres Udseende rober

en senere Tid; deres smaa spidsbuede Vinduer med Muur-

steens Karme skjules af de endnu sildigere Hvælvinger.

Alle disse Forandringer have ikke allene forstyrret Byg-
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ningens Ejendommelighed, men de have tillige ved den

Skjodesloshed, hvormed de for en stor Deel ére udforte,

paatrykket den et Stempel af Kaahed og Ufuldendthed,

som ikke findes i de Partier, der ere tilbage fra Kirkens

ældste Tid.

Midt i den nedtrykkende Forvirring, som er Resul-

tatet af forskjellige Tiders Begreber om at forskjonne

eller i det mindste vedligeholde det, som de havde mod-

taget fra en endnu ældre Tid, staae endnu begge Hoved-

skibets Sidemure, simple, men ei betydningsløse; tro-

faste Minder om den Periode, der skjænkede os vore

ærværdigste Kirker. De ere opforte af Kampesteeus Ovadre

og bæres hver paa fem halvrunde Buer, hvis Soiler ere

afve.xlende runde eller fiirkantede. Mod Vesten stotter

den yderste Bue sig op til den nyere Taarnbygning, mod

Osten hviler den paa en fiirkantet Halvsoile, der slutter

sig til Korsets hoie Hjornepille. Soilerne, som med Fod

og Hovedstykke ikke holde tre af Skaftets Gjennemsnit i

Holden, passe til de svære Mure, som de holde i Veiret,

og de rundes Cylinderform gjor Afvexlingen med de fiir-

kantede mindre paafaldende. Men deres undersatte Byg-

ning taaler heller ikke at herfives det allerringeste, og

Oiet fuler derfor her langt mere at deres Fodstykker

overskjæres og skjules af det nye Gulv, end det vilde

være Tilfælde ved rankere Former.

Udforeisen fortjener Opmærksomhed for den rigtige

Tact, hvormed Datidens gængse Motiver ere benyttede.

Colonnerne ere lavstammede, men ikke dværgeagtige som

de i Viborgs og Lunds Kryptkirker, og denne Fordecl er

opnaaet ved de heldige Forhold mellem Soilerncs for-

skjellige Dele. Den Plumphed, som er saa paafaldende i

Chorets underste Colonner i Koeskilde Domkirke, stoder

ikke Oiet her. De runde Soilers Hovedstykke er især

mærkeligt bande for dets mindre sædvanlige Form, for

1840 1841. 7
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den umiskjendelige Stræben
^
efter Ziirlighed, som man

sporer deri, og fordi, det alt antyder det Princip, der

gjorde sig gjeldende i de senere germaniske Soile-Capi-

tæler. Dets Enkeltheder hore imidlertid, saavel i Snit

som Prydelse, til den ældre romanske Still.

Men endnu interessantere er hele Anlæget af dette

Hovedskib. Dersom ikke Ref. feiler, findes der neppe

noget andet Exempel her i Landet paa et Skib, hvis

Mure hvile allene paa Soiler, uden at gjennemgaaende

Muurpiller komme dem til Hjelp. Det er ikke den mindre

Storrelse, som her kommer i Betragtning; thi Hovedskibet

i Segeberg Kirke, med omtrent de samme Dimensioner,

har kun Soiler mellem Muurpiller. Det er et bekjendt

Monster, som ligger til Grund for dette Anlæg, et Monster,

som prægtigst er udtalt i de christelige romerske Basi-

liker, og som overhovedet er Grundtypen for Kirke-

bygningen i det vestlige Europa, men som i det Ilte og

12te Aarhundrede alt havde undergaaet mange Forandringer,

modtaget mange Tilsætninger, saaledes som Kirkerne i

Lund, Roskilde, Soro og Ribe kunne vise os det. Ogsaa

uden for Norden er det ikke hyppigt, i Kirker fra denne

Periode at finde den ældre Basilika efterlignet i dens

architectoniske Simpelhed. Her skader rigtignok Savnet

af rankere Soiler og lettere Mure, man foler for meget til

Materialets Tyngde; men Kampestenen er ogsaa i vor

Tid ikke let at komme tilrette med; deroppe var det vel

ikke engang muligt at erholde i\cn i passende Storrelser,

og Midlerne kunde heller ikke være tilstrækkelige til at

overvinde alle disse Vanskeligheder. Hvad der er ud-

rettet, er allerede forbausende.

Der er endnu et Par Enkeltheder, som ikke borforbigaaes

med Taushed. Den ene er det halvrunde Kampesteens Relief,

som nu sidder over den sydlige Indgang til Kirken, og som

vist ogsaa oprindelig har været brugt lil Prydelse over en af
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Kirkens Dore. Den forestiller Christus thronende i en mandel-

formet Glorie, som bæres af tvende svævende Engle i

lange, foldede Klæder og med udslagne Vinger. Relieffer,

udforte i Kampesteen og anvendte til Fyldinger i de halv-

runde Buer over Dorene, hore nu til de sjeldncre Pry-

delser, endskjdndt de forekomme ikke allene ved de stiirre

Kirker men ogsaa ved Landsbykirkerne, og formodentlig

engang har været langt almindeligere. Relieffet indskrænker

sig imidlertid ofte til et Symbol, til Lovværk eller til

Sammenstillinger af Dyr; historiske eller kirkelige Fore-

stillinger har Referenten hidtil kun truffet ved Domkirkerne

i Slesvig og Ribe, ved Klosterkirken i Vestervig og ved

Landsbykirkerne i Fanum ved Randers, Hammel ved

Frysenborg, Landet Kirke paa Taasinge, Eiby ved Kioge.

Det, hvorved det her omhandlede Relief skiller sig fra

de ovrige, er ikke saa meget Storreisen eller Rigdommen

paa Figurer, thi i begge Henseender maa den vige for

dem i Ribe og Slesvig, som den Flid og Nethed, hvor-

med det er udfort, og den Erindring, som det, saa hoit

oppe i Norden, vækker hos Betragteren om sydligere,

ældre christelige Fremstillings-Maader; en Erindring, der

her fremtræder mere ublandet end i selve det mærkelige

slesvigske Relief, hvor Christus throner mellem de fire

evangeliske Symboler.

En mere omtalt Enkelthed er det saakaldte „Vester-

vig Kirkes Vartegn", en Kampesteen med ophoiet Ar-

beide af omtrent 1 Alen i O vadrat, dér er indmuret i

Taarnets vestlige Side. Dette Relief, som ved dets Be-

synderlighed har sat Almuens Phantasi i Bevægelse, fore-

stiller fire Masker, omgivne af arabeskagtige Dyr og

Planteslyngninger. Det horer til den uendelige Række af

barbariske Efterligninger af ældre romerske Motiver, som

vi kunne forfolge gjennem here den tidligere Middelalders

Ornamentering, heelt ned til Guld- og Solvsmykkerne i

1
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vore Gravhiiie. Om den oprindelig har hort til Kirken,

eller om den er tagen fra en anden samtidig Bygning,

f. Ex. fra Thogers Capel, er nu umuligt at afgjiire og

desuden en temmelig ligegyldig Sag. Man har hertillands,

Iteesaalidt som andre Steder, været nænsom over Fortidens

Reliqvier, naar de ellers vare brugbare; og med Hensyn
til Stene med ophoiet Arbeide, da synes selv deres

Pyntelighed, at have gjort dem tillokkende for Murerne,

hvad enten de skulde sætte dem i en Taarnvæg eller i

en Muurstive. Det er derfor heller ikke saa ganske

sjeldent at stode paa slige tilfældige Prydelser, og Ref.

vil her blot anfiire de mærkelige ældgamle Liigstene, som

sidde i Choi muren paa Aarhuus Domkirke, og Relief-

stenene, der ere indflikkede i Skrobelov Kirke paa Lange-

land.

Vartegnets oprindelige Bestemmelse lader sig neppe

paavise med Sikkerhed, da vi finde Spor af at.de meest

forskjellige Partier af Kirkerne fra det Ilte og 12te Aar-

hundrede have været prydede med ophoiet Billedværk,

undertiden med et enkelt Stykke, undertiden med flere

symmetrisk opstillede. Ref. vilde finde den Mening an-

tagelig, at det kunde, enten ene eller i Forbindelse med

flere lignende, have siddet ved en af Kirkens Dore.

Christrup Kirke ved Randers har paa . Chorets sydlige

Side en Dor, som nu er tilmuret; men hvis Karm er

fuldkommen bevaret. Her ere begge Dorpillerne deco-

rerede med phantastiske Dyrfigurer i forskjellige Felter.

En lignende Dor har Gronbek Kirke i Lysgaard Herred

paa Sydsiden, og da dens Relieffer ikke alle ere færdige,

nogle kun ere begyndte, erholdes herved tillige en ikke

uinteressant Oplysning om den Tids plastiske Fremgangs-
maade. Landet Kirke paa Taasinge har en Centaur og en

Luve i stærk ophoiet Arbeide paa Dorpillerne. Sinding
Kirke i Hids Herred har derimod kun et enkelt Relief
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paa den ene Sule af den nordre Dor. De hoist mærke-

lige ophoiedc Arbeider ved Frue Kirkes nordre Dor i

Aalborg kunne her ikke anfores, da de neppe indtage

deres oprindelige Plads.

De tvende Muurkjærner, som stode sammen i en ret

Vinkel og sees lige i Jordskorpen paa Vestervig Kirke-

gaard, ere nu de eneste synlige Rester af St. Thogers

Kirke, der have beholdt deres Plads. En Eftereravnins

vilde maaskee bidrage til nærmere at oplyse eller bestyrke

nogle af de Angivelser, som findes i Danske Atlas (V.

|».
477 og p. 510-1 I), hvor dens Skjæbne omtales; men

naar der tillige p. 474 siges, at man af den nedbrudte

Thdgcrs Kirke op forte de tvende Sideskibe til Kloster-

kirken, som nu fik tre Hovedgange, istedet for at den

for var lang og smal, saa maa denne Efterretning ei tages

bogstavelig. Det er alt ovenfor bemærket, at bemeldte

Sideskibe have et nyere Udseende, og Beretningen, at

Ovadersteen af St. Thogers Kirke i Midten af det 16de

Aarhundrede ere blevne anvendte til betydelige Forandringer

og Reparationer ved Klosterkirken og netop ved dens

Sideskibe , kan være fuldkommen grundet. Men, at denne

Kirke har havt Sideskibe lige fra dens forste Tid, derom

vidner Hovedskibets Anlæg tilstrækkelig, selv om der ikke

fandtes oprindelige Spor af dem.

Den halvrunde Fronton af en smuk, lys Graasteen

paa en Diameter af omtrent 2| Alen, som nu findes ind-

muret blandt andre Ovaderstene i Forpagterens Bolig,

skal være tagen fra St. Thogers Kirke. Det halvophoiede

Arbeide forestiller et Kors i mandelformet Glorie og med

et Alpha og Omega paa Siderne.

Tegningen til det hosfoiede Staalstik (Tab. VI) er

gjort efter et Udkast, taget paa Stedet selv, og gjor
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kun Fordring paa at gjengive Hovedtrækkene af Karakteren

og Forholdene. Fig. 1 , den nordlige Side af Hoved-

skibet, forsaavidt den har bevaret det oprindelige Ud-

seende: a, Hjornepillen imod Korset, b, Forbindings Linien

mellem Skibet og det senere tilbyggede Taarn. Fig. 2

og 3 Hoved- og Fodstykke af de runde Piller og Fig. 4

og 5 Hoved- og Fodstykke af de fiirkantede Piller.

BJERNEDE KIRKE VED SORO.
VRD J. B. SoRTERUP.

(Jevnfor Tab. VIII og X).

Jx1.edens der i dette Aarhundrede er vakl en levende

Interesse over hele Landet for de Oldtidslevninger, »som

Jordens Skjod saa rigelig har opbevaret os, har Middel-

alderen derimod hidtil ikke været Gjenstand for den Op-

mærksomhed, den fortjener. At dette i Særdeleshed har

været Tilfældet med Middelalderens architectoniske Mindes-

mærker, der dog ingenlunde hos os mangle Værd og Be-

tydning, er utvivlsomt, og bevises tilstrækkelig ved den

Maade, hvorpaa disse i nyere Tider, ja endog i vor Tid,

ved Restaurationer og Tilbygninger gjores ukjendelige og

nymodens; det vil derfor vistnok være overeensstemmende

med den oprindelige Plan for Oldskrift-Selskabet, ved en

Række af correete Tegninger, ledsagede med oplysende

Notitser, af mindeværdige architectoniske Mindesmærker

gjenncm Selskabets Annaler at stræbe at hendrage en al-

mindeligere Opmærksomhed paa disse.

Vore Kirker hore til dea'Idste Mindesmærker fra Middel-

alderen og en stor Deel af dem til de mindst forandrede;

disse staae endnu som Vidner fra hine Aarhundreder, da

Tidens religiose Aand, navnlig den Tro, at man sikrest

fandt Naade hos Gud. naar man ya\ sit Gods <il helligt
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Brug eller lil (.»eisllighedcn , gjorde det Jimligt i en saare

kort Tid at 'bebygge Landet med Kirker. De vare for

skjellige i Omfang, Soliditet og Pragt, alt eftersom de

vare bestemte til at være Hovedkirker for de storre Menig-

lieder eller CapcIIer for de mindre. Ved hine ansattes

Biskopper eller Præster (rectores), ved de mindre derimod

kun capellani eller sacellani, hvis Embede egentlig ikke

var at prædike, men at holde Messer, Vigilier, de til

visse Timer paa Dagen befalede Bonner, Catechisation

(sædvanlig med Voxne) og at besorge Ceremoniellet

ved Liigbegjængelser, medens Menigheden derimod paa

Son- og Festdagene maatte soge den ofte flere Mile

borte liggende Hovedkirke for at bivaane den egent-

lige Gudstjeneste. Disse Capeller vare som oftest kun

af Træ , men nogle af dem forandredes , efierhaanden

som Menigheden tog til, til virkelige Kirker, der bleve for-

synede med egne Præster, opbyggedes paany af Steen

og bleve efter Reformationen staaende enten som virkelige

Sognekirker eller tillagte saadanne som Annexer \ Efter

deres forskjellige Bestemmelse havde Kirkerne ogsaa en

forskjt-llig Værdighed og Hellighed; i Knud den Stores

Kirkelov siges udtrykkelig: 4kneque vero una eademque
est omnium templorum terrena dignitas, sint quanquam
omnia ejusdem divinæ consecrationis"; og i det Folgende

gjores Forskjel mellem: ædes primaria, ædes secundaria

et mediocris, fanum minus, ubi sacra minus sæpe pera-

guntur (cui sit tamen locus sepulturæ destinatus) og

endelig fanum campestre (ubi nullum est cæmeterium),

og efter denne Classification bestemmes nu ogsaa den for-

skjellige Bude for Brud paa Kirkefreden 2
.

Til en af de ringere af disse Classer, om ikke til

den ringeste, maa Bjernede Kirke have hort, over hvilken

l

~) Pontoppidans annales cccl. dan. I. pag. 92. 2
) Pontoppidan

1. c. pag. 174
; cfr. Suhms Danmarks Historie 111. pag. 515.
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disse Blade skulle give en kort Beskrivelse. Dens ringe

Omfang og Simpelhed giver den i og for sig en under-

ordnet Betydning, som den ogsaa nodvendig maatte have,

da den laa saa nær ved den beromte Hovedkirke i Sorii. Vi

maae derfor ikke vente at finde noget egentligt KunstvaM-d

ved denne Bygning, eller i den at finde vor Middelalders

architectoniske Kunst repræsenteret, men dog fortjener

den i hoi Grad alle Oldtidsvenners Opmærksomhed. Alt

længe har den ved sin usædvanlige runde Form vakt en

Interesse, der var stiirre end selve Formen fortjener, thi

vel ere de runde Kirker ikke almindelige, men sjældne

kunne de ingenlunde kaldes, da man oftere træffer saavel

egentlige Rundbygninger som, hvad der er det samme,

Octogoner, og vi have foruden Bjernede her i Danmark

folgende, som ogsaa have denne Form: Storeheddinge,

Thorsager Kirke i Osterliisberg Herred Aarhuus Stift,

fire Kirker paa Bornholm 1
, og rimeligviis flere endnu;

ogsaa Vitskol Klosterkirke skal have været rund. Af alle

her nævnte runde Kirker synes Thorsager at fortjene storst

Opmærksomhed som den, der baade er opbygget med

storst Omhu og Noiagtighed , og som tillige er bedst

conserveret i sin oprindelige Skikkelse, men interessantest

bliver Bjernede fra Historiens Standpunkt, da dens Op-

byggelse kan henfores ei blot til en bestemt Tid , men til

bestemte Personer af den beromte Familie Hvide, der

spillede saa vigtig en Rolle i Danmarks Historie, navnlig

i denne Kirkes Opbyggelsestid.

*) Munter i hans Geschichtc der Einfiihrung des Chri^ten-

thuras in Danemark und Norwegen pag. 416 nævner disse fire

runde Kirker paa Bornholm
,

hvis Hvælvinger hvile paa een

Pille, der staaer i Midten
j og siger: uat man formoder ,

al de

have været hedenske Templer eller Borge" ,
hvilket er aldeles

urimeligt.
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Over Indgangen til Kirkens Rundbygning findes nemlig

indmurede tvende Kalkstene, hvori fdlgende Indskrift er

indhuggen med store, tydelige Munkebogstaver:

+ GBBO .FILIVS.SCGLMO
NIS . GT . VXOR . GIVS .RA
CHANILD.CONSTRVX
(GRVNT . hKC: GCCLGSI)

(ftM.QV^Ol.POSTGA)

FILIVS : GIVS
SVNO:GRGXIT
LT^PIDGAM • IN

(ONORG.DGI.GT)
(SCG MARIG . GT)

SCI . L^VRGNCI

Af disse Stene er den ene l£ Alen, den anden 21

Tommer bred; Vaabenhuusloftet dækker nu de i Parenthes

satte Linier (som haves paa Abildgaards Tegning fra

1 756), men at disse Stene samtidig med Kirkens Op-

forelse have faaet deres Plads i Kirkens Muur er

utvivlsomt, ligesom de ogsaa synes at hære Spor af,

gjennem Aarhundreder at have været udsatte for Luftens

Paavirkning. Ved denne Indskrift faae vi den noi-

agtigste Underretning om Kirkens Oprindelse: forst op-

fortes den af Træ af Skjalm Hvides heromte Son, Ebhe

Skjalmson (f 1150) og hans Hustru Ragnhild, maaskee

som et fanum campestre for dem og deres Familie,

men deres endnu beromtere Son, Sune Ebbeson op

hyggede den endnu staaende Steenkirke; den siger os

tillige, til hvilke Helgene den indviedes, nemlig til Jomfru

Marie og den hellige Laurentius. Ved nedenfor at give

et kort Omrids af de forste Opbyggeres Historie, ville

vi see, at Steenkirkens Opfdrelse falder i den anden Halv-

deel af det tolvte Aarhundrede, til hvilken Tid ogsaa

ovenstaaende Indskrifter maa henfåres. Samtidig med dem

er en Gravskrift over Sune Ebbesons Broder Fin, som

er indbuggen i en 13J Tomme bred og 8 Tommer hoi

Graasteen og udvendig indmuret paa Rundbygningens
nordre Side: den er særdeles vel vedligeholdt, langt bedre
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em\ hine, og skal nedenfor nærmere blive omtalt, efterat

vi forst have betragtet Bygningen selv.

Denne Kirke (af hvilken Tab. VIII fremstiller en

Grundtegning og et Perspectiv af det 'Indvendige, Tab. X
to Grundtegninger af Taarnet, Details og et Profil efter

Linien q r), ligger % Miil nordostlig fra Soro paa en Bakke,

aldeles blottet for Spor af den Skov, der maa have givet

Stedet sit Navn Bijarmcithæ , ByernwitJue , Bernwethe

(Bjorneskov)
x
, men naturligviis ikke langt fra Soros endnu

store Skove. Dens Hovedbygning eller det saakaldte

Skib er selve Rundbygningen, hvis Ydermuur udvendig

indtil en Hoide af 12 Alen er af hugne Kanipesteen, paa

den indad vendende Side ere derimod Kampestenene mod

Slutningen af denne Hoide blandede med Kalksteen, hvor-

til det overste Stykke slutter sig af store brændte Tegl-

steen. Denne Rundmuur har forneden ved Indgangen

fra Vaabenhuset en Tykkelse af 2| Alen, og endnu i en

Hoide af 10 Alen, og rimeligviis lige saa hoit som Kampe-
steensmuren gaaer, er den 2 i Alen tyk, Teglsteensmuren

er atter 1 Alen tyndere. Hele Muren hviler paa et om-

lobende Grundlag af tvende Karme tilhugne Kampestene,

hver 3 Tommer fremspringende, og den overste 6 Tommer

hoi; i lige Linie med den nederste gaaer det underliggende

Fundament. Denne Basis fortsættes i en Længde af 8

Alen bande paa den nordre og sondre Side under Chorets

9 Alen hoie Ydermuur, derpaa ophorer den pludselig og

afloses af en Række raae, uordentlig lagte Kampestene,
der heniyde til en senere Tilbygning. At en Tilbygning

til Choret begynder i denne Afstand fra Rundbygningen ,

viser ogsaa Murenes Tykkelse, thi medens de forste 8 Alen

ere 1 Alen 14 Tommer tykke , begynder pludselig paa

dette Sted en langt tyndere Muur (23 Tommer tyk); det

*) N. JVI. Petersen : Om danske og norske Stedsnavne i

Nordisk Tidsskrift for Oldkyndi^lied II
, pag. 74.
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Samme vidnor Murenes Materiale: liltiit forste Stykke er

af tie samme tilbugne Kampestene som Rundbygningen,

hvorimod det sidste Stykke saavelsom hele den ostre

Gavl er opfort af raae og uformede Kampestene, stime

og mindre mellem hverandre. Ioinefaldende er ogsaa For-

skjelligheden mellem den ældre og nyere Gesims, der ud-

vendig lober rundt om Chorets Mure, da denne, skjondt

den er Fortsættelse af og bygget ganske i Efterligning af

hiin, lige hvor den begynder, paa det ovenfor betegnede

Sted, falder betydelig ind, fordi den er opbygget af langt

tyndere Stene. Vi tor saaledes allerede her antage det

for afgjort, at vi i Choret have en ældre Deel og en

nyere Tilbygning , saaledes som det ved den forskjellige

Skygge er angivet paa Grundtegningen; og end mere vil

dette vise sig ved de nedenfor fremsatte Bemærkninger

om Chorets Indre.

Paa Rundbygningen sees udvendig 7 Vinduer , af

hvilke hoist de fire (paa Grundtegningen Tab. VIII be-

tegnede med Bogstavet a) , der sidde ligefor hverandre i

en lige Iliiide paa den nordre og sondre Side, have deres

oprindelige Form; de ere fuldkommen eens, nemlig bredere

baade paa den udvendige og indvendige Muurflade, og

snevrere i Midten af Muren, hvor selve Vinduet er anbragt.

De 3 andre (b, c og d) ere forandrede, det store mod Vest

og det nordostlige i en meget ny Tid. I det oprindelige

Chor have været 2 Vinduer, et mod Syd og et mod Nord,

af hvilke det sidste (e) nu er tilmuret og det forste (f)

aldeles forandret; i Chorets nyere Tilbygning findes lige-

ledes et Vindue mod Nord og et aldeles tilsvarende lige

overfor imod Syd (begge paa Grundtegningen betegnede

med g). Da Taarnets skraa Tag og spidst oplobonde

Kamme ere nyere Forandringer, faaer Taarnet forst In-

teresse, naar vi, efterat have betragtet det Indvendige af
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det, med nogen Rimelighed kunne skjelne mellem det Op-

rindelige og hvad der er nyere.

I det vi nu forlade det Ydre for at gaae over til

niiiere at l)etragte det Indre, stikle vi forst paa Vaaben-

huset (paa Grundtegningen: A), der her, som ved alle

ældre Kirker, er en langt nyere Tilhygning, hvilket ei

alene sees af den uordentlige Maade, hvorpaa det er op-

fort af Kampesteen, Kalksteen og Teglsteen mellem hver-

andre, men ogsaa af de ovenfor omtalte Indskrifters Plads

over Indgangen til Rundbygningon, hvor de skulde staae

frit og synlige for enhver, der traadte ind, og ikke skjules

i Baggrunden af en halvmork Udbygning, endnu mindre,

som i vor Tid er blevet deres Skjæbne, for en Deel til-

dækkes af en Loftsbjelke.

Den Dor, som fra Vaabenhuset forer ind i Rund-

hygningen, er oprindelig afsat i Kampesteens-Muren med

en Brede af 3 Alen og en Hoide af 5 Alen; den ender

sig i en rund Bue. Rundbygningen selv er cirkelrund,

knap 17 Alen i Diameter, og midt i denne staae i Ovadrat

de lire Soiler, 3£ Ale« fra hinanden. Disse Pillers Af-

stand fra den indvendige Side af Ydermuren er overalt

4 Alen 7 Tommer med ubetydelige Afvigelser, og at den

sydvestlige kun har en Afstand af 21 Alen fra den nær-

meste sondre Mimr, er fordi Trappen paa dette Sted er

bygget ind i Kirken. Disse 4 Piller ere Kirkens ypperste

Prydelse, de have fra det nyere Gulv, der findes afsat

paa Detail-Tegningen (Tab. X Fig. 2) med den punkterede

Linie a b, indtil den overste Rand af Capitælet en Hoide

af 12 Alen; Capitælerne, der særskilt findes stukket Tab.

X Fig. 1 , ere 1 Alen 8£ Tomme hoie , Skafterne 9 Alen

\<o\ Tomme, og Basis (Tab. X Fig. 2) har med sine

detaillerede Lag en Hoide fra det nuværende Gulv af 23

Tommer; Spor af det ældre Gulv synes endnu at findes

8 Tommer dybere end det nye. Pillerne ere forneden af
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Kampestcen, i Midten af Kalksteen og foroven af rode

Teglsteen; Skaftets Diameter er forneden 2 Alen, og da

det gaaer lidt smallere opad, er Diametren oppe ved

Capitælets Begyndelse kun 1 Alen 17 Tommer. De halv-

runde Buer, der udgaae fra Pillerne, nærme sig noget

Spids-Buen, ere omtrent l Alen 8 Tommer brede, og

danne de 13 Tommer tykke Hvælvinger af Kalksteen,

hvis storste Hoide ned til det nuværende Gulv er 14£

Alen. Rundtom den indvendige Side af Ydermuren lober

i en Hoide af 12 Alen over Gulvet (= Pillernes Hoide)

en Gesims, hvoraf et Profil er stukket Tab. X Fig. 4.

Af Vinduerne i Rundbygningen kunne, som vi allerede

ovenfor ved Betragtningen af det Udvendige have anfort,

hoist de fire ansees for oprindelige, som saavel paa Grund-

tegningen som paa Profilet ere betegnede med Bogstavet

a; de sidde i en Hoide af omtrent 10 Alen over Gulvet

i Fordybninger, der danne runde Buer foroven, og hvis

Hoide udvider sig saavel udad som indad mod Kirken.

Dog er Skraaningen indad, formodentlig for Lysningens

Skyld, lidet stærkere end den udvendige, og dens storste

Hoide fra den runde Bue til den ligeledes skraanende

Underflade er 3^ Alen, dens storste Brede l Alen 15

Tomnier; inde ved Vinduet er dens Hoide derimod kun

2 Alen 9 Tommer, Breden 23 Tommer og selve Vinduet

er 1 Alen 22^ Tommer hoit og 19 Tommer bredt; alt

maalt indvendig mod Kirken. Det store Vindue mod

Vest (saavel paa Grundtegningen som paa Profilet betegnet

med b) er langt nyere, i sin nuværende Form endog

ganske nyt; det er 6| Alen hoit og 2 Alen 11 Tommer

bredt, ender sig i en spids Bue og sidder i en heelt om-

lobende 5| Tommer dyb og bred • Karmfals. Ved en af

de ældre Forandringer af dette Vindue har sandsynligvis

den vestre Ydermuur faaet en stor Revne, som endnu

tydelig sees paa det nederste Taarnloft. — Vinduet d,
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der sidder i en G Alen 19| Tommer hoi og lidt over

2 Alen bred Niche med rund Bue, synes at være meget

gammelt, skjondt det vel neppe er oprindeligt, i det

mindste ikke i sin nuværende Form; det tilsvarende nord-

ostlige Vindue c er derimod ganske nyt , samtidigt med

Vinduet b; det er udhugget til Nichens hele Brede.

Chorbuen, der skiller Choret fra Rundbygningen, be-

staaer nu, som tydelig sees af Prospectet af det Indre,

af to Buer , nemlig en meget skraat sammenlobende

Spidsbue, hvorover en hoiere liggende Rundbue. Spids-

buens storste Hoide fra Gulvet er 6| Alen 4)g dens storste

Brede nede ved Gulvet er 7 Alen 2 Tommer; den dannes

af et Tver-Muurstykke (paa Profilet: k), hvis Overside er

lige, men raa og ujevn, og ved Spidsbuens Holdepunkt

har det kun en Tykkelse af lidt over \ Alen. Forneden

er dette Muurstykkes Brede 1\ Alen (= Rundbygningens
Ydermuurs Tykkelse, til hvilken det slutter sig), men for-

oven tager denne Brede lidt af, saa at det paa det smalleste

kun er 2 Alen 1 Tomme bredt. Den overste runde Bue

er over denne Tvermuur 1| Alen hoi, dens Brede (o:

Længden af Tvermurens overste flade Side) er 4 Alen

2 Tommer; paa alle Sider slutter den sig noie til Rund-

bygningens Ydermuur og har dennes hele Tykkelse.

Af disse 2 Buer er den overste runde, der hæver

sig 8 Alen 14 Tommer over Gulvet, den oprindelige Chor-

bue, hvis Sider have forlænget sig ned til Gulvet med en

Afstand af 4 Alen 2 Tommer. For at udvide Udsigten

til Choret har man, maaskee samtidig med dettes Ud-

videlse, nedbrudt disse Sider, og for at styrke den derved

svækkede Mimr saae man sig nodsaget til at opfore den

nederste spidse Bue, der vidner om samme Hastværk og

Unoiagtighed som Chorets Tilbygning. Tvermuren, der

danner Spidsbuen, er nemlig raat og uordentlig opmuret

af simple Muurstene, medens den overste runde Bue
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meget miiagtig er opfort af Kalkstene, af hvilke alle Hvæl-

vinger og Buer i den oprindelige underste Deel af Kirken ere.

Paa den nordlige Side af denne nederste spidse Bue

sidder Prædikestolen l
, der er forfærdiget i Aaret 1684,

og lige over for denne, paa den sondre indvendige Side

af samme Bue, ere Navnene af de 13 forste evangeliske

Biskopper i Sjælland, fra Petrus Palladhis til Christian

Worm inclusive malede med tilfoiede Aarstal. Paa Tver-

muren over den spidse Chorbue er nu lost opsat den paa

Prospectet af det Indvendige afbildede lille, slet udskaarne,

siddende Helgen-Figur (en Biskop), der rimeligviis for

har været anbragt paa et Alter, og som Almuen anseer

for Kirkens forste Opbygger. Den eneste Zirat, der findes

i Rundbygningen, er en simpel ottearmet Lysekrone af

Messing, der bæres af et agnus dei, og hvorover en

Messingtavle med Indskrift (Esaias Cap. 53* Vers 10);

den er ifolge en rimet Indskrift paa en Trætavle i den

vestre Ende af Rundbygningen skjænket af:
lt
den salig

Jelling, som i Bjerned var Forpagter" o. s. v. , der dode

1753. Ligefor Indgangen fra Vaabenhuset paa Rund-

bygningens nordre Muur hænger en malet Tavle, bekostet

og opsat 1691 af Mads Christenson, „Oberforster og

Viltmester i Sædland og Moen, By- og Birckefoget i Soro

By og Birek", til hvem Sagnet henfoier Chorets Ud-

videiso. I den nordvestre Muur er indhuggen en ganske

lille Niche, hvori en lille Marmor Urne er indsat, med

Paaskrift: C. F. Mtjllrr og paa Foden: til Erindrhirj.

') At Prædikestolen i de ældre Kirker sidder paa den nordre

Side er usædvanligt, og i Aaret 1553 paalagde Biskop Petrus Pal-

ladius Provsterne in synodo Roschildensi blandt meget andet, at

de paa deres aarlige Yisitatser skulde noie agte paa: Om Prædike-

,
stolen.

(lPrædikestolen skal være hoit opbygget, ved den sondre

Side over Almuen, at Guds Ord kan klarligen prædikes for Alle,

og lydeligen hores af Alle". Danske Mag. III. pag. 55.
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Denne Muller, der var Bestyrer over Soio Academie og

dode 1776, ligger begraven paa Kirkegaarden lige uden-

for dette Sted.

Choret, som det nu staaer (paa Grundtegningen: B)

er næsten 11| Alen langt, og da dets Loft er fladt og

kun synes buet, fordi det afrundet slutter sig til den

ostre Gavl, er dets Hoide nu eens overalt, nemlig 7 Alen

19^ Tomme. Den forreste og ældre Deel, hvis 1 Alen

14 Tommer tykke Mure strække sig 7| Alen fra Rund-

bygningen, har en Brede af 6 Alen 23 Tommer, hvor-

imod det ved Tilbygningens Begyndelse udvider sig til en

Brede af 7 Alen 14 Tommer. I den forreste Deels Brede

have vi Maalet for det oprindelige Chor, hvis Længde
maa have været omtrent de 8 Alen, som endnu vise sig

oprindelige paa den udvendige Side, da Ydermurene nu,

netop hvor de ophore, ere afhuggede meget skraat indad.

Det nuværende lige Loft er ikke oprindeligt, det er nyere

og rimeligviis samtidigt med Tilbygningen; af det op-

rindelige findes Spor i en Hoide af 12 Alen over Jorden

i en afbrudt Kalksteens-Bue (paa Profilet: i), der findes

paa Loftet over Choret; denne Bue, som begynder i

Rundbygningens Kampesteens-Muur, stemmer fuldkommen

overeens med dennes Hvælvinger og maa nodvendigviis

have tjent til at danne Chorets hvælvede Loft. Indgangen

til det Loft, hvorpaa denne Kalksteens-Bue findes, er paa

den nyere ostre Gavl omtrent 10 Alen fra Jorden , og

leilighedsviis vil jeg her bemærke, at Gavlmurens hele

Tykkelse paa dette Sted kun er 14^ Tomme.

Med Hensyn til Vinduerne i Choret, da er det sondre

i den forreste ældre Deel (paa Grundtegningen: f) nu

2 Alen 13 Tommer hoit og 2 Alen bredt og sidder i en

Fordybning, som ender sig i en Halvcirkel og begynder

3 Alen 2 Tommer over Gulvet. At saavel denne For-

dybning som Vinduet er aldeles forandret, sees især tyde-
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lig ved at sammenligne det med det tilsvarende, nu til-

murede Vindue mod Nord (baade paa Grundtegningen og

Profilet: c). Dette begynder forst 4 Alen 11 Tommer
over Chorets Gulv og har samme Form som de fire Vin-

duer (a) i Rundbygningen, med endnu mindre Dimen-

sioner. Dog er ogsaa dette Vindues oprindelige Form

bleven ukjendelig og tvivlsom ved Tilmuringen, hvilken

man formodentlig har iværksat for at styrke den ældre

Muur, som ved Nedbrydelsen tvertigjennem dette Vindue

har faaet en stor Revne, der endnu saavel udvendig som

indvendig er meget synlig. I den overste og yngre Deel af

Choret sidde mod Nord og Syd de to nyere Vinduer

(ff) f
der ere fuldkommen eens.

Under Choret er en aaben Begravelse, hvori den

ovenfor omtalte Mads Christensen, hans 2 Koner og et af

hans Bo'rn ifolge Sagnet skulle være begravne; der findes

endnu et femte langt yngre Liig. Denne Begravelse, der

findes afsat paa Profilet, er bygget i Ovadrat, 4] Alen

lang og bred og 3 Alen hoi, med et hvælvet Loft med

to Krydsgrater. Indgangen, der ender sig i en rund Bue,

er 2 Alen 14A Tomme hGi og 1 Alen 17 Tommer bred,

og ved det eneste Vindue, som her er, og som vender

mod Syd, er Muren 2 Alen 11 Tommer tyk; den er ikke

oprindelig, i det mindste maa den være bleven forandret,

da Choret udvidedes, da den nu strækker sig ind under

Tilbygningen.

1 Choret er saavel Alterbordet som Alteret nyere;

dette sidste er simpelt , malet paa Træ og forestiller

i fire Malerier Christi Opstandelse og de tre Sakra-

menter: Daaben, Nadveren og Præstevielsen; men mærke-

ligere er den meget gamle Dobefont, som udentvivl er

samtidig med Kirkens Opbyggelse. Den er udhuggeu af

en eneste Kampesteen i Form af et Kors med afrundede

Hjorner, l Alen 2 Tommer langt og bredt; den er

1840-1841. g
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9 Tommer dyb, og Tykkelsen af dens Sider er godt

3 Tommer. Udvendig er den næsten 19^ Tommer hoi,

og af samme Steen er udhugget en cirkelrund, 1 Tomme

hoi Fod, med hvilken den hviler paa et, ogsaa af Kampe-

steen udhugget, 15 Tommer hoit Fodstykke, der ligner

et omvendt mindre Capitæl af selvsamme Stiil som Soi-

lernes i Rundhygningen. Ved Siden af denne Dobefont

staaer den gamle Egekiste, der tjente til Opbevaringen af

vasa sacra, den bestaaer af en, 2 Alen 4 Tommer hoi,

18| Tomme bred og 1S^ Tomme dyb jerrfbeslaaet Ege-

stamme, der er udbulet til en Hiiide af knap 1| Alen,

en Brede af ll| Tomme og en Dybde af 10£ Tomme;
foruden den stærke Bor af Egetræ, der har to Laase og

desuden Kramper til to Ilængelaase, er det endnu inden-

for forsynet med et Jerngitter med Laas. Ved den nordre

Side af Alteret staaer en gammel Kirkestol af Egetræ,

der udentvivl er bekostet af den sidste Abbed i Soro

for Reformationen, den bekjendte Mester Henrik Christenson

Tornekrands (f 1538), thi baade hans fædrene og modrene

Vaaben ere udskaarne paa den l
.

Vi kunne ikke forlade denne den egentlige Kirke-

bygning uden at kaste et Blik tiltage paa samme, saa-

ledes som vi nodes til at tænke os den oprindelig. Den

har da bestaaet af den I4£ Alen hoie hvælvede Hund-

bygning 17 Alen i Diameter, der med sine smaa og hoit

oppe anbragte Vinduer ved sin Dunkelbed har maattet

have en Alvor vækkende Indflydelse paa enhver Indtrædende;

derfra forte den paa begge Sider fremspringende, 4 Alen

2 Tommer brede runde Cborhue med en Hoide fra Gulvet

af 8 Alen 14 Tommer ind til det hvælvede 12 Alen hoie,

næsten 7 Alen brede og ei synderlig længeVe Chor, der

') Han var en Son af Christen Mikkehson Tornekrands til

Kye (Vaaben: en skraa Stige) og Tiialc Kotfeldt (Vaaben: tre

Muslingeskaller i rod* Feldt).
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ligeledes kuti har faaet et sparsomt Lys fra de to smaa

her anhragte Vinduer. Det er denne den ældre Dunkel-

hed, som vi i det Foregaaende have sogt at fremhæve i

Modsætning til den nyere stærkere Belysning, Tog ved

denne Bestræhelse ere vi maaskee hragte til at gaae

vel meget i Detail ved Angivelsen af Vinduernes Dimen-

sioner; men for det storre Antal Læsere vil det vist

ikke være uden Interesse derved at være hlevne mindede

om noget, der er eharakteristisk for de ældste Kirke-

hygninger, ei blot i Danmark, men ogsaa i andre Lande.

De ældste Kirker i Tydskland skulle saaledes have xæret

næsten ganske morke, kun oplyste ved et eneste Vindue;

hos Stiesrlitz
l findes et Citat af Schad: summum Arsen-

toratensium templum etc. , der indeholder folgende Be-

skrivelse over disse:
it
Sw rvaren gav filister und hatten

nur ein Fenster, damit ein jedes sein Gebet ohn Hinder-

niss und anderer Léut uffesehns konnte verrichten; und

damit sich die Leut im Auss und Eingehen nicht stossen,

hing alhveg bey der Tlnir und Eingang ein brennende

Ampel. Sonsten waren die Kirchen ganz leer und ohne

Stuhle. Man wusste auch dazumahl nichts von Bil

dern und Altartafeln in den Kirchen, und dergleichen.

Zwey Altårlcin auf drey Schuh lang und zween breit

hatte man, darauf lag alle Sonntag Brot klein gebrockt

in einer Schalen oder Schussel und dabei stund ein Zinnen

oder glåsern Kelch, daraus man den Wein dem Volk

communicirt, der Prediger sass auf dem Stuhl gegen dem

Volk, und sonsten vvar kein Geprang". Dette Citat af en

saa meget yngre Forfatter har vel i og for sig ingen eller

kun meget liden Autoritet , men at de ældre Kirker

virkelig have været meget dunkle, bevises ved det Syn

for Sagen, som haves i en Mængde af disse selv, der

ere opbevarede til vore Tider.

^ Von altdeutscher Baukunst pag. 37.
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Paa Rundbygningen i Bjernede hviler Taarnet, hvor-

til Opgangen er indenfor Indgangen fra Vaabenhuset ad

en Vindeltrappe, som er bygget saaledes ind i Rund-

by^ningens Ydermuur, at den udvendige Side ganske

falder sammen med denne, den indvendige Halvdeel der-

imod er fremspringende ind i Kirken (paa Grundtegningen

betegnet med k). Indgangen til dette Taarn har i ældre

Tid været en Dor 3 Alen 2 Tommer hoi og 1 Alen bred,

som har endt sig i en rund Bue, hvis overste Deel er til-

muret, saa at den nu kun har en Hoide af 2 Alen 15]

Tomme. Den Trappe, ad hvilken man stiger op, er intet

Sted mere end 21 Tommer bred, paa flere Steder er den

endog lidet smallere, og her seer man tydelig Bestanddelene

af Ydermurens indvendige Side, der mod Slutningen af

Kampesteensmurens HSide er stærkt blandet med Kalk-

stene. Den nederste Deel af den Muursoile
, hvorom

Trappen snoer sig, er blot af Kampestene, den storste

Deel derimod af Kalkstene , mellem hvilke der dog

indtil en Hoide af 12 Alen findes enkelte hugne Kampe-

stene; ovenpaa Kalkstenene hviler det overste Stykke

af Teglstene , af samme Slags som den ydre Muurs

overste Deel. Den hele Midtersoile er kun L8 Tom-

mer i Diameter, og Trappens ydre Muur er knap

1 Alen tyk, hvor den er tyndest; dens hele Hoide er 15

Alen, med 42 Trin, af hvilke de 17 nederste ere af

Kampestene, nogle faa af de folgende af Kalkstene blan-

dede med Teglstene, de ovrige af store rode Teglstene.

Saasnart man er steget op ad denne Trappe, befinder man

sig ovenpaa Rundbygningens Hvælvinger eller paa det

nederste Taarnloft, af hvilket en Grundtegning er stukket

Tab. X Fig. 5. I lige Linie med Rundbygningens Hvæl-

vinger ende ogsaa den sondre og nordre Side af Ydermuren,

medens den ostre og vestre lobe op i Spidser, der give den

hele Bygning en, rigtignok kun meget ringe. Lighed med en
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Bispehue, og derved have givet Anledning til det alminde-

lige Sagn, at den oprindelig er hygget i denne Form.

At disse Kamme, saaledes som de nu staae, ere nyere

end den oprindelige Bygning, synes udenfor al Tvivl, og

vil nedenfor nærmere hlive berort. Et nyt Skraatag dækker

nu dette Taarnloft, der, cirkelrundt og ovenpaa Rund-

bygningen, har samme Dimensioner som denne, dog saa-

ledes at Loftets indvendige Diameter bliver 19 Alen,

fordi Ydermuren i denne Hoide er over 1 Alen tyndere

end nede ved Rundhygningens Gulv. Lige over de

4 Piller nede i Kirken staae her oppe de 4 Muursteens-

piller, der i Grundtegningen og paa Profilet ere betegnede

med Bogstavet /. De ere fuldkommen eens, opmurede

af store rode Teglsteen, 5| Alen hoie, 2 Alen 3 Tommer

brede og ved Basis 2 Alen 10 Tommer brede. Deres ind-

byrdes Afstand fra Basis til Basis er 2 Alen 15 Tommer,

og Hoiden af de Buer, som forene dem, 4 Alen 15

Tommer. De bære igjen 4 Mure, der i en Hoide af 7

Alen danne en fuldkommen Ovadrat og ere opforte af det

samme Slags store rode brændte Stene. Paa denne Muur

have der tidligere været fire store Luger, en mod hvert af

de fire Verdenshjørner, som begyndte een Steens Længde

over Pillernes Mellembuer og have siddet i en Fals,

der ogsaa var een Steens Længde bredere end Lugen

selv. Disse False ere 2 Alen 16 Tommer hoie og 1

Alen 9 Tommer brede , af Lugerne ere derimod nu

den ostre og den vestre ganske tilmurede, den nordre

og den sondre mere end halvt, som vi nedenfor ville

komme til nærmere at omtale. De fire Muursteens

Piller, hvis detaillerede Capitæl og Basis ere stukne Tab.

X Fig. 6 og 7, gjengive i deres Capitæl den samme

Form, som vi finde i den indvendig omlobende Gesims

paa Rundhygningens Ydermuur (Fig. 4), en Overens-

stemmelse, som vi, hvor simpel end Formen er. dog troe
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at burde fremhæve, saa meget mere som den Noiagtighed,

hvormed disse Piller og de paa dem hvilende Mure ere op-

fiirte, gjore det hoist rimeligt, at det hidtil omtalte Stykke af

Taarnet er oprindeligt, eller i alt Fald maa tilhore en meget

gammel Tilbygning. Langt yngre eller i det mindste væsent-

lig forandrede i en langt senere Tid vise sig Gavlene at

være: i den vestre af disse findes en Luge (paa Grund-

tegningen og Profilet: m), der engang har været dobbelt

saa bred som nu; man seer tydelig Spor af den ældre,

tilmurede Bue i Muren, og den nu aabne halve Luge har

en aldeles skjæv Siilling saavel mod det store Vindue, der

findes under den i Rundbygningen, som naar den be-

tragtes i og for sig. I den sondre Side af denne Luge
findes nemlig indmuret en halvt fremspringende , lille

Kampesteens Soile med Capitæl lignende Rundbygningens
Pillers Capitæler, og en ligedannet omvendt Basis; saavel

Basis som Capitæl ere godt 8 Tommer hoie og Soilens

Skaft er 20 Tommer hoit. Fra denne Soile udgaaer en

rund Bue, der paa den nordre Side falder af, 1 Alen

6 Tommer over Lugens Basis; hele Lugens Hoide er

nu henved 2 Alen, dens Brede 1 Alen 8 Tommer, men

forfolge vi de endnu synlige Spor af den ældre Bue i Muren,

finde vi kun en Brede af 1 Alen 3 Tommer tilmuret, saa

at den hele Luge maa have havt et skjævt Udseende,

dersom vi antoge, at den lille Kampesteens Soile engang
havde staaet frit i den aabne Luge. Dette skjæve Ud-

seende, der staaer i Modsætning til den oprindelige Byg-

nings Noiagtighed, synes at tale for en ældre Forandring,

der igjen er bleven aflost af en nyere; i Muren sees ogsaa

Spor til, at den ældre storre Luge har staaet i en Fals,

hvis hele Brede (2 Alen 1 1 Tommer) den optog , men

hvis Hoide har været 3 Alen 9| Tomme; af Murens

Tykkelse, der her er 1 Alen 2£ Tomme, tor man intet

slutte.
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I dette Taarnlofts ostre Gavl findes i en 4 Tommer

dyb, 3 Alen 4 Tommer boi og 2 Alen 11 Tommer bred

Fals i Midten anbragt en cirkelrund 8£ Tommer dyb For-

dybning (paa Grundtegningen og Profilet: v) , som er

2 Alen 22 Tommer i Diameter, og indeni denne er igjen

anbragt et Muursteens Kors, overdraget med Cement, af

Form som Kirkens ovenfor omtalte Dobcfont og med en

Længde og Brede af 1 Alen 9 Tonmier. Dette Kors maa

være af en senere Oprindelse, men om det blot har været

en Zirat i Muren eller et (nu tilmuret) Vindue, or det

neppe muligt at afgjore.

En Stige forer fra det nederste Taarnloft ep til det

overste, der kun er adskilt fra hiint ved et nyt Bjelkelag

og Brædegulv. Den paa de fire Muursteens-Piller hvilende

Ovadrat-Muur danner det overste Lofts Sider, og af de fire

store ovenfor omtalte Luger er endnu den overste Deel

af den sondre og nordre aahen til en Hoide af 1 Alen

4 Tommer, det Ovrige tilligemed Buens Boining eller de

2 overste Tommer er tilmuret; i de to derved fremkomne

fiirkantede Muller (paa Profilet: o) ere nu indsatte ganske

nye Trækarme. I denne Deel af Taarnet hænge Klokkerne,

begge nyere, af hvilke den ene har til Indskrift, at den

er stobt i Bjernede 1000 paa Kirkens egen Bekostning af

Niels Jorgenson, Borger i Kallundborg; dgn anden er

endnu nyere og ganske simpel uden nogen Indskrift.

I en Hoide af 4| Alen over Gulvet springer i hvert

af de fire Hjerner et Stykke af en Muurbue af Kalkstene

frem , som danne en Ottekant (see Tab. X Fig. 8) og

vistnok have tjent til at bære et Spir; mellem disse sidde

i Syd og Nord to Luger (paa Grundtegningen og Pro-

filet: p), der ere 1 Alen 9 Tommer hoie og 17 Tommer

brede; de sluttes med en flad Bue og sidde i en \\ Tomme

bredere Fals; Muren er paa dette Sted 1 Alen \\ Tomme
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tyk. Overst hæve sig de nye 5 Alen huie Gavle og det

ligeledes nye Skraatag.

Vi have nu hetragtet Taarnet i alle dets enkelte Dele

og have kun tilbage i Korthed at give en Oversigt over,

hvorledes det er, for med det samme at fremsætte den

rimeligste Formodning om, hvorledes det oprindelig har

været. Endskjondt paa det nederste Taarnloft den store

vestre Luges skjæve Stilling, saaledes som ovenfor er

omtalt, synes at give Anledning til at antage to til for-

skjellige Tider foretagne Forandringer, tor disse dog vist-

nok ikke ansees for beviste ved dette ene Punkt, der

staaer ganske isoleret, og rimeligst er det, at Taarnet

ligesom den underste Kirkebygning kun har undergaaet

een Hovedforandring. De fire Muursteenspiller (l) saavel-

som de paa dem og deres Buer hvilende fire Mure, der

staae i en Ovadrat, ville saaledes være oprindelige, og

de fire smaa Kalksteensbuer, der have dannet Overgangen

til en Ottekant, bare formodentlig et Spir, hvilket i For-

bindelse med et rundt Tag, der maa have endt ved den

Muurkant, der er ved de fire tilmurede Lugers Basis, langt

bedre end det nuværende Tag og Taarn passede til den

underste Kirkebygnings hele Form. Beviislig nyere ere de

store Kamme mod Ost og Vest, det overste Taarns Gavle

og begge Skraatagene , men skjondt rimelig bliver den

fremsatte Conjektur om det Oprindelige dog hiiist usikker;

den stotter sig fornemlig paa Bjernede Kirkes store Over-

eensstemmelse med den ovenfor omtalte langt bedre con-

serverede Kirke i Thorsager. I det Indre stemme disse

to Kirker næsten ganske overeens, ei blot i Formen i det

Hele, men endog i Enkeltheder; Capilælerne paa Soilerne

i Rundbygningen ere saa godt som de samme, ligeledes

Hoved- og Fodstykket paa de fire Muursteenspiller paa
det nederste Taarnloft o. s. v.

, og Thorsager Kirke har

endnu et rundt Tag og et spidst sammenløbende Taarn.
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Vel er heller ikke dens nuværende runde Tag oprindeligt,

men at det oprindelige har havt samme Form er utvivl-

somt, da de Fremspring i Muren, hvorpaa den overste

Ende af Spærene have hvilet, endnu ere der. Noget til-

svarende findes ogsaa paa Bjernede, nendig det paa Profilet

afsatte Indfald af den Ovadratmuur, der begynder ved de

tilmurede Lugers Basis. Paa Taarnets sondre Side lige-

over den forandrede Luge (o) er udvendig i Muren indmuret

en Kalksteen med en Indskrift i to Linier, som vi have

opsat at omtale indtil paa dette Sted, for her at gjfire op-

mærksom paa, at denne, der synes at være samtidig med

Indskriftstenene over Indgangen til Rundbygningen, maaskee

i Forbindelse med det Ovrige, som er anfort, kan gjSre

det endnu rimeligere, at Taarnet paa denalleroverste Deel

nær er samtidigt med Rundbygningen. Desværre har

Tiden og Luftens Paavirkning i Forbindelse med utallige

Overkalkninger gjort Indskriften ulæselig; den synes at be-

gynde med: AUE og indeholder formodentlig foruden

dette Ord kun en Helgens eller Helgenindes Navn; Skrift-

trækkene ere aldeles utydelige, men selv om denne Ind-

skrift heviislig var samtidig med Rundbygningen ,
vilde

dens Plads ikke kunne bevise Taarnets Samtidighed, da

man ofte i Middelalderen indflikkede ældre Indskriftstene

i nyere Mure.

Bjernede Kirke faaer sin storste Betydning ved den

allerede ovenfor anforte Indskrift over Indgangen til Rund-

bygningen, der henforer dens Opbyggelse til den beromte

Familie Hvide *. Denne Familie, der hævede sig til saa

J
) Denne Indskrift er derfor ogsaa flere Gange bleven offentlig-

gjort ;
den findes saaledes i Scriptt. rerum Dan. TV, pag. 570;

Suhms Danm. Hist. VI, pag. 55 (hvor der ved en Trykfeil staaer:

in amore Dei etc.); Pontoppidans Marinora Danica I, pag. 201

Coversat paa Dan.sk); Molbechs Ungdomsvandringer I, p. «J2, hvor
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stor Anseelse i vort Fædreland og gjennem to Aarhundreder

spillede en Hovedrolle i Danmarks Historie, frembragte ei

lilot saa glimrende Personliglieder som Absalon og bans

Tvillingbroder Esbern Snare, men deelte sig i flere Linier,

der alle fremvise udmærkede Mænd saa at sige i en uaf-

brudt Række. Fremfor de (ivrige Linier synes netop

den Ebbe Skjalmsons Slægt at have udmærket sig, som

forst anlagde Bjernede Kirke; selv anseet og mægtig og

sin Konges fortroligste Raadgiver var Ebbe, Absalons

Faders Broder, Fader til tre Sonner og en Datter, hvis

Efterkommere vedhleve at staae i den noieste Forbindelse

med de folgende Regenter
l

;
af hans Sonner blev navnlig

Sune vigtig for Historien, da han og hans Fætter Absa-

lon vare de forste Raadgivere i Freden, de forste An-

forere i Krigen under de to Konger Valdemar I og Knud

VI. Dog er her ikke Stedet til vidtloftigere at fremsætte

disse Mænds Historie, hvortil alle vore historiske Kilde-

skrifter indeholde saa mangfoldige Data, og idet vi her

betragte dem nærmest som Bjernede Kirkes Opbyggere,
tor vi kun antage, at Hovedmomenterne .i deres Liv, der

kunne tjene til at datere deres Virksomhed, og derved

ogsaa Kirkens Opbyggelse, ei ville være uden Interesse.

Ebbe Skjalmson nævnes allerede i et Document af Aar

1138, ved hvilket Kong Erik Lam overlader en Deel af

sine kongelige Indtægter til den ved et Folkeopror fra sit

Bispesæde (Odense) fordrevne Biskop Hermann 2
; det

der tillige gives en Oversigt over Ebbe Skjalmsons og Sune

Ebbesens Historie
5 Nyerups Mindesmærker fra Oldtiden p. 217 og

Pillegrimsreise til Sorii
, og Rasks Moerskabsla-sning for den

danske Almue. 1810. Nr. 1.

*) Man eftersee blot Stamtavlerne i S. R. D. I. V, p. 515. *) Thor-

kelin : dipl. Arna-Magn. I, p. 7. Denne Hermann var forst Biskop i

Odense, derpaa i Slesvig og tilsidst i Rocskilde. Pont. ann. eccl.

I, p. 308; S. R. D. VII, p. 219 og 173. cfr. Suhnis Danm. Hist.

V
, p. 495. 512 og 578.
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cr nemlig saaledes underskrevet: t Ego et primates mei

fidem dedinms et hoc præcepto firmavimus", hvorpaa folge

Navnene: Eskillus Archiepiscopus Eltbe Skielmsun

o. fl. 1138 nævnes saaledes vor Ebbe blandt Rigets for-

nemste Mænd, men hans Anseelse blev dog storst under

Svend Grathe, der — som Saxo siger
1 — hverken i

Fred eller i Krig foretog sig noget uden at sporge ham

til Raads. Da Svend 1149 befæstede Roeskilde, satte

han Ebbe til Befalingsmand i denne Stad; Knud Magnus-

son sogte ved en Sune 2
at overtale Ebbe til at overgive

Staden, men Sune blev tagen til Fange, lagt i Lænker

og siden hans Oine udstukne 3
;
Knud forlod Sjælland og

drog over til Jylland, men da han det folgende Aar kom

tilbage, lob op ad Fjorden og overrumplede Roeskilde,

maatte Ebbe flygte over til Skåane til Kong Svend, og

hans Gaard opbrændtes af Knud. Svend ilede paa Efter-

retningen herom til Sjælland, slog Knud ved Hoie-Thos-

trup og tvang ham til at flygte til Jylland; for ogsaa

her at forfolge ham, satte han med sin Hær over til Fyen;

men her forandrede han sin Plan efter Ethlers Raad, og

istedetfor at angribe Knud vendte han sig mod dennes

Allierede Grev Adolph i Holsteen, som modtog ham saa-

ledes ved Eideren, at han med uforrettet Sag maatte

vende tilbage til Skaane. Herfra drog han atter med nye

Tropper til Fyen, for at levere Knud et Slag i Jylland,

men ankommen til Odense, erholdt han Efterretning om

Ebbes Dod, hvilket havde en saa stor Indflydelse paa

Kongens Sind, at han opgav ethvert Forehavende, drog

med sin Hær tilbage til Sjælland og opholdt sig der rolig

hele Vinteren 4
.

x
) Edid. Stephan, p. 256. 2

) Suhm VI, p. 38 holder denne

Sune for en Broder til Ebbe; at dette ikke er rimeligt, har Mol-

bech viist I. c. p. 285. 3
) Saxo p. 255. 4

) Saxo I. c.j Suhm

VI, p. 48 ff. Knytlinga Saga (Fornmanna Sogur XI B.) P- 352 »
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Disse Begivenheder, der gik umiddelbar foran Ebbes

Dod synes bestemt at angive hans Dodsaar og ere der-

for her kortelig berorte; han dode udentvivl i Efteraaret

1150 eller i Begyndelsen af Vinteren 1150-1151 l
. Han

blev begraven i Soro, hvor ogsaa hans tvende Hustruer

hvile; den forste af disse var Gytha
2

, den anden den

Ragnhild, der nævnes i Indskriften over Bjernedes Kirke-

diir, og som overlevede sin Mand et Decennium
(-j- 11G1)

og ligesom han udmærkede sig ved Gavmildhed mod

Kirker og Klostere 3
. Ebbe Skjalmson var en af Soro

Klosteres forste Stiftere, og Suhm antager
4

, at det var

ham og ikke hans Broder Toke, som 1150 gav 16 Mark

Guld til Soro Kirkes Opbyggelse; naar vi derfor see,

at han opbyggede Bjernede Kirke af Træ, da er det vel

— som Suhm siger
— et Beviis for, at man endnu i

den Tid byggede Trækirker, men end mere beviser det,

hvor underordnet en Bestemmelse Bjernede Kirke maa

have hart, og man nodes næsten til at tænke sig, at

den er bleven opfort blot som et Kapel, der kunde tjene

hvilken sidste Kilde formedelst sin Korthed, da den slet ikke om-

taler Toget til Slesvig og Holsteens Grændse
,

let kan vildlede i

Chronologien ; ligeledes siger Knytlinga Saga, at Ebbe dode i Odense,

medens Saxo siger: "peragranti Fioniam Ebbonis e vita nunciatur

excessus, hvilket Udtryk Saxo neppe vilde have brugt, dersom

han var dod i Kongens Folge.

*) Hamsfortii chronologia secunda (S. R. D. I. p. 275) har:

anno Domini 31CLI Ebbo Schialmonis magni filius moritur, præ-

fectus Roschildensis etc. Suhm I. c. p. 55 og VII, p. 21 antager

hans Dodsaar 1150 ;
cfr. S. R. D. IV, p. 516 not. z.

3
) S. R. D. IV,

p. 510. Morten Pederson nævner hende slet ikke i Absalons og

Esbcrn Snares Herrekomst. 3
) i liber donat. monast. Sor. (S.

H. D. IV, p. 467) siges hun at have testamenteret Klosteret

Saccrbro Afolle, hvilken det erholdt efter hendes Dod, og dette

anføres strax efter Mos Jan. (d. 13de Juni) 1161. 4
) Danm.

nist. vil, p. 7.



iijkrnkdk kiiiM': vi:i> soro. 1*2;")

ni daglig Andagtsøvelse for Opbyggcren og lians Familie,

som da maae have liavt en Gaard lige derved. Historiske

Efterretninger om en saadan Gaard findes rigtignok al-

deles ikke fra denne ældste Tid, men urimelig vilde dog

neppe Antagelsen af en saadan være, da man langt nede

i Middelalderen finder omtalt en stor Gaard — magna

curia — i Bjernede, hvorom vi nedenfor ville komme til

at tale mere.

Ehbe Skjalmson efterlod sig fire Sonner, Sune, Toke,

Peder og Fin, og en Datter Gytha gift med den bekjendte

Oluf Glug. Af Sonnerne blev Sune den bcromteste og

vedkommer os nærmest her, da han opbyggede Bjernede

Kirke af Steen, men forend vi gaae over til nærmere at

omtale ham, maae vi forst nævne Fin, som den, om

hvem vi kun af en Indskrift paa vor Kirke vide, at han

har været til. I genealogia Absalonis etc.
* nævnes denne

Fin slet ikke, men paa den udvendige nordre Side af

Bjernede Kirkes Rundbygning sidder endnu en lille fiir-

kantet Steen, næsten 14 Tommer lang og 8 Tommer bred,

med folgende meget tydelige Indskrift
2

:

HI C RGQVI
GSCIt . FIN FI

LIVS GBBON
IS IN DOMINO.

') S. R. D. IV, p. 545; ei heller omtales han i Morten

Pedcrsons Absalons og Esbcrn Snares Herrekomst. 2
) Denne

Indskrift findes trykt i S. R. D. IV, p. 570, hvor der i not. d.

siges ,
at Arne Magnussen i sin Afskrift har efter EBBOMS til-

foiet Ordene: CVM VXORE SVA, med hvilket Tillæg Sahm

(VI, p. 55) anforer den; hverken Arne Magnussen eller Sulim

have selv seet Indskriften, hvor de tilfoiede Ord aldrig have kunnet

staae, endnu mærkeligere er denne urigtige Tilfoielsc, da en fuld-

kommen rigtig Tegning af Archivtegneren S. Abildgaard, taget

samtidig (1756) og paa samme Blad Papir, som Aftegningen af

Indskriften over Indgangen , endnu opbevares i den Kongelige
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Mærkeligt er det, at Liigstenen findes indmuret paa

den udvendige Side af Kirkemuren, ligesom og at man

aldeles mangler historiske Efterretninger om denne Fin,

Son af en saa beromt Mand som Elibe Skjalmson; om

han er dod som Barn eller maaskee har begaaet en eller

anden Brude, veed man ikke, kun tillader jeg mig her —
uden at ville tillægge det nogen særdeles Betydning

—
at anfore et Sagn, som en Bonde fortalte mig i Bjernede,

at denne Fin diide efterat Trækirken var nedreven , men

forend Steenkirken var fuldfort, og at han derfor blev be-

graven udenfor Kirken ligefor det Sted, hvor Indskriften

indmuredes i Kirkemuren.

Sune Ebbeson til Knardrup
1

, Absalons Fætter, som

opbyggede Bjernede Kirke af Steen, var forst en af Kong
Svends Tilhængere og Hofmænd, men 1154 forlod han

dennes Parti og gik over til Valdemar. Da nemlig Knud

og Valdemar begge havde antaget Kongenavn og ladet

sig vie til Konger paa Viborg Thing, for i Forening at

modstaae Svend, samlede denne, der opholdt sig i Odense,

paa Efterretningen herom sine Hofmænd, for at sporge

dem
,
om de vilde blive ham tro og lydige i den fore-

staaende Krig. Suhms Ord'2 , næsten ordlydende med

Saxos, ere da folgende: „Da de nu svarede ham fyrigen

ja, saa lod han sig dog ikke ooie med deres blotte Lovte,

men forlangte, at de skulde bekræfte det med Eed. Men

Cornmissions Archiv for Oldsagers Opbevaring, og maa have været

Suhm bekjendt.
— Molbech 1. c. beklager, at denne Indskrift,

der heller ikke Undes i Marmora Daniea
,

da han bestilte Kirken,

var ovcrkalket og ikke til at opdajre, skjondt man kjendfe Stedet,

hvor den var; nu er igjen Kalken borte, og Indskriften er aldeles

læselig.

*) Formodenflig det Knardrup i Gangltfse Sogn i Sjælland,

hvor Kong Christopher II og hans Dronning 1326 stiftede et

Cistereienserkloster. S. 1\. D. IV, p. 538 not. s.
2
) 1. c. VI ,

p. i SO. Saxo p. 269-70.
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»la Helgenes Levninger til den Ende bleve indbaarne, saa

gik Sune Ebbesiin .... bort og forlod Slottet, hvad enlen

ban gjorde det af gammelt Venskab til Valdemar, eller

og for nogen Uret, Svend havde tilfoiet ham. Til dem,

som bleve sendte efter ham, for at kalde ham tilbage

og at sporge om Aarsågen til hans hastige Bortgang,

svarede han, at han gik bort, fordi hans Faders Gaard

var bleven ham voldeligen fratagen; Kongen lovede dens

Tilbagegivelse, men Sune svarede, at denne Retfærdig-

hed kom noget seent, og at han ikke nattede i Modgangs

Tid at betjene sig af det, som han var bleven skilt ved

i Medgang. Korteligen, han forlod Svend, og gik over

til Valdemar, hvis Forfædre baade hans Fader og Far-

fader havde elsket. Man maa undres over, hvi Svend ei

lod dræbe Sune, og kan man deraf ei slutte andet, end

at Svend enten ikke har været saa tyrannisk, som han

beskrives, eller og, at han ei har toldet vise nogen

Strænghed af Frygt for storre Affald". Den sidste Grund

er vel den rimeligste; og saaledes kom Sune pludselig

over paa Valdemars Parti, hvem han troligen tjente som

Raadgiver og Anforer, indtil Doden adskilte dem. 1158

udfærdigede han tilligemed sin Fætter Absalon paa Slottet

(Soborg?) et Skjode, hvorved Valdemar tilskjoder Esrom

Kloster Steinholt; 1102 ledsagede han Kongen paa Reisen

til Keiseren; tlC8 var han med ved Arkonas Indtagelse

og tik af Kongen Befaling, tilligemed Esbern Snare at

nedbryde Svantevits Billede *; han udmærkede sig i Krigen

mod Venden 1170, ligesom han ogsaa 1172 blev frivillig

tilbage , for at dække Fiskeriet ved Rygen , og hyppigen

nævnes han ved sin Tids Krige, Fredsslutninger o. s. v.
2

.

x
) N. M. Petersen om de Danskes Toge (il Venden (Annaler

for nord. Oldk. 1838-39) p. 74.
2
) Suhm VII, p. 21. 112. 287.

318. :',70. 403. 579-89 og 612. Om Sune see Saxo p. 283 AT. paa

mange Steder. Knytlinga Saga p. 381 f.
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For (let Tog mod Venden, som Valdemar kort for sin

Dod havde besluttet og forberedt skulde kSune med den

unge Prinds Knud, Absalon og Esbern staae i Spidsen,

o" da dette Tog ved Jydernes Opstand gik overstyr,

vendte han med de andre tilbage til Vordingborg, hvor

han var tilstede ved Kongens Dod, som han alene havde

forudseet l
. Som han under Valdemar havde været en af

Kongens vigtigste Raadgivere, saaledes blev nu ogsaa

Formynderskabet for den unge Konge overgivet til ham,

Absalon og Esbern Snare, men kun kort skulde Sune

virke under den nye Regjering; han dode 1186 2
. Han

blev tilligemed sin Hustru Cæcilia begraven midt i Choret

i Soro Kirke 3
, til hvilken han for sin Dod havde testa-

menteret Halvdelen saavel af sit Arvegods som af sine

ovrige Midler, hvilket allerede Pave Lucius III stad-

fæstede 4
.

Vi have saaledes ved kortelig at fremsætte Bjernede

Kirkes Opbyggeres Historie, erholdt faste Punkter for

dens Opbyggelsestid; af Træ byggedes den for 1150, af

Steen opfortes den for 1186, og det er denne den ældste

Steenbygning, hvis Mure endnu staae som et Minde fra

hine Dage.

Ligesaa rig som Historien er paa Data til Ebbe

Skjalmsons og Sune Ebbesons Historie, ligesaa ufuldstændig

er den med Hensyn til Bjernede selv. I liber donat. monast.

Sorensis (S. R. D. IV, p. 473) findes Soro Klosters

O Saxo p. 371 f. Suhm VII, p. 658-GO, *) S. R. D. IV,

p. 468 not. g og 517 not. o. Suhm VIII, p. 122. Kun Ann. Esrom,

og Harasfort antage, at han er dod 1187. — JS. R. D. I. c. p. 570

og Suhra 1. c. findes Epithaphicts Indskrift over ham og hans

Hustru ,
som skal være forfattet af Saxo. Om hans heromte Slægt,

som vi ikke her kunne omtale, see de ovenfor citerede Stamtavler

i S. R. D. IV, p. 515 Tab. IV.
3
) S. R. P. IV, p. 511. 4

) Suhm

VIII . p. 182.
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(Jods i Slaglille specificeret, og derpaa tilfoics, at noget

af dette efter Absalons Diid kom lil Bispegaarden
—

cuiia episcopalis
—

i Biernethe, andet tilfaldt de tidligere

Eieres Arvinger eller blev adsplittet paa forskjell ige

IMaader. Vel bestemmes her intet med Hensyn til Tiden,

og der siges blot i Almindeligbed, at denne Adsplittelse

fandt Sted efter Absalons Dod; men da Suhm (VIII.

p. 521) har optaget dette Citat under Aaret 1200 og
derved kunde synes at mene, at der allerede i det 12<e

eller 13te Aarhundrede var en Bispegaard i Bjernede,

ville vi kun gjore opmærksom paa, at denne Gaard endnu

ikke nævnes blandt Bispegaardene i den ældre Deel af

Fortegnelsen over Roeskilde Bispestols Eiendomme, der

affattedes under Biskop Niels Jepson (Biskop 1368-1395),

men forst i den beviislig nyere Fortsættelse af samme l
.

Ovennævnte liber donat. mon. Sor.
, der forst blev skreven

under Erik af Pommern , har omtalt åen nyere Tids For-

hold og hvorledes Soros ældre sandede Gods i Slaglille

senere var blevet adsplittet, hvorimod det Folgende vil vise,

at Bjernedegaarden har været privat Eiendom endnu i

Slutningen af det 14de Aarhundrede.

I Adelslexiconnet 2 anfores fem forskjellige Grene af

Familien Lunge, af hvilke den forstes Vaaben var tre

gyldne Lillier i et rodt Skjold og paa Hjelmen et gyldent

og et rodt Vesselhorn, hvert besat med tre Guldlillier,

og derpaa siges videre: u all«
jrede 1272 nævnes Fru Æthlæ

Lunge, relicta Domini Astræth og 1287 Olavus Lungæ
in Byærnbftæ et Fothæby etc." At dette Byærnbftæ er

vort Bjernede er ifdlge Navneligheden rimeligt, og bestyrkes

cndmere ved det Fragment af liber judicialis Episcopi Ro-

scildensis 1291-90, som er indfort i S. R. D. VI. p. 255 ff.

*) S. R. D. VII. p. 17 anfores saalcdes: Alestæthæliærclli,

men intet eicde Biskoppen lier; cfj\ derimod ibid. p. I!C>- II"

121. 2
) I. pag. 312,

1840-1841. ()
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Dette Fragment begynder med en Vidisse af Biskop

Johannes af Roeskilde, dateret i Biærnofthæ den 19de

Novbr. 1291, hvori han bevidner, at Brevviseren Johannes,

Præst i Biærnofthæ i Roeskilde Stift, havde forelæst ham

et Brev fra Biskop Johannes Ascerson i Aarhuus, hvori

denne giver ovennævnte Brevviser en Copi af Pave Urban

den Fjerdes Bulle af 18de October 1264, som indeholder

Eioiere Bestemmelser med Hensyn til de Viikaar , paa

hvilke Præstesonner, der efter Coelibatets Indforelse jo

alle maatte være uægte fodte, kunde erholde Dispensation.

Dette Bjærnofthæ siges udtrykkeligt at ligge i Roeskilde

Stift, hvor det vil være vanskeligt at finde et andet Sted,

med hvilket dette fordreiede Navn har storre Lighed end

med vort Bjernede, og naar vi derfor antage denue Jo-

hannes for Præst i Bjernede, faaer hans Historie ogsaa

en Interesse for os. Ifolge Fragmentets Indhold maa

han have været en uægte Son af en Præst, og af denne

Grund maatte han vel hore ilde af sin nye Biskop, Jo-

hannes Krag (1290-1300); for at bevise, at han havde faaet

Dispensation og var fuldkommen berettiget til at udove

alle præstelige Forrotninger, forskaffede han sig en Attest

fra Archidiaconus i Aarhuus, hvori denne bevidner, uat

Brevviseren Johannes sacerdos, rector ecclesiæ in biærn-

ofthæ, roskildensis dyocesis", har faaet Dispensation af

afdode Biskop Thuco i Aarhuus
tl
et ad beneficium curam

habens animarum et ad sacros ordines, quos jam håbet".

Denne Attest er udstædt i Ribe den 3die September 1291, og

da Roeskilde Bisp formodentlig tillige har fordret et yder-

ligere Beviis for, med hvilken Ret Biskop Thuco havde

dispenseret Johannes , udstædte Biskop Johannes Ascer-

son paa Johannes den Diibers Henrettelsesdag (den 29de

August) s. A. ovennævnte Brev med en Copi af den

didhorcnde pavelige Bulle l
.

a
x
) Sce ogsaa »Suhrn XI. pug;. 110.
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Ovenfor er anfort, at en Olavus Lungæ in Byærn-
oftæ nævnes 1287; i Aaret 1370 x forekommer fremdeles

Fru Elene (Lunge) de Byernwith, Hr. Evert Moltekes

Efterleverske, og i Aaret 1382 nævnes hun i to Skjoder
2

,

begge daterede den 20de September. Ved det ene af disse

skjoder Folmar Jacobson (Lunge) til Fru Elene af

Byernwith, Enke efter Herre Everard Molteke, Ridder,

og til de Molteker Conrad, Hennichin og Everard og

deres rette Arvinger Godset i Heyneth (Borup Sogn),

ham skjodet paa hans Faders Vegne ved Fru Inghcbiirg,

Enke efter Albert Albrithsson; ved det andet tilskjoder

Jacob Olavsson, Ridder, til samme Fru Elene og de

samme tre Moltker det Gods, som arveligen var tilfaldet

ham selv og hans Broder Olav Lunghæ, Ridder. I Aaret

1383 forekommer igjen Fru Elene til Byernwith i et

Document i Geheime-Archivet, og man maa beklage, at

der kun haves saa faa Efterretninger om Familien Lunge,

da det ikke er usandsynligt, at denne Gaard har været

hendes Fædrenearv, siden hun netop nævnes til den.

Ved sit Giftermaal med Hr. Eberhard Moltke har hun

i dette Tilfælde bragt den i Moltkernes Eie, den Familie,

der især under Kong Oluf og tildeels under Dronning

Margrethe spillede en saa vigtig Rolle fremfor den sttfrste

Deel af den (ivrige Adel ved dens store Rigdomme

og Indflydelse. Saaledes nævnes i Aaret 1387 3 Kort

Molteke til Byernwith i et Document i Geheime-Arebivet;

denne Kort eller Conrad har rimeligviis været den be-

romte saakaldte unge Kort Molteke til Farebeksholm,

*) Efter en Registrant i Geheime-Archivet godhedsfuldt med-

deelt mig af Hr. Student Rasmussen ,
hvem jeg ogsaa skylder de

fiilgendc Oplysninger fra Geheime-Archivet.
2
) Suhm XIV. p. 100.

3
) Dette Aarstal har Sandvig paa Moltkernes Stamtavle i Hofmans

danske Adelsmænd III. p. 311. Tab. II. urigtigt anfort ved Fru

Elene istedetfor 1382.

9
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Hovedsmaud paa Vordingborg, der paa Sandvigs Stam-

tavle anfores som Fru Elenes Son, og som var saa

mægtig, at han i Fordraget til Stralsund med Hanse-

stæderne den 24de April 1384 tilbod sig at udrede 3 be-

mandede Skibe til Forsvar mod So roverne, medens Dron-

ningen og Drosten, Henning Podebusk, kun leverede to

hver *.

Da Kong Oluf i Aaret 1384 reiste omkring i Landet for

at holde Retterthing og var i Ringsted, har han ogsaa holdt

et saadant i Bjernede paa Moltkernes egen Gaard, for at

afgjiire en Sag, der vedkom dem, og der udstædt en

Vidisse, dateret den 20de April in Byærwyt
2

in placito

nostrojustitiario. At Kongen holdt Retterthing paaBjernede-

gaarden viser, at det maa have været en storre Gaard;

Vidissens Indhold er mindre væsentligt: Johan Gyrsting

fremkom paa Conrad Moltkes Vegne af Farebéksholm

(som formodentlig var afreist til Sammenkomsten i Stral-

sund) og foreviste nogle aabne Breve med omhængende

Voxsegl om Godset i Lathagræ og Salby i Ramso-

Herred af Aarene 1341, 1344, 1357, 1365 og 1382;

nærværende ved denne Vidisses Udstødelse Nvare Henne-

kin og Efvvard Molteke, Brodre, og mange flere beskedne

og ærbare; Nicolaus Draghæ Justitiarius var Vidne.

Vi have saaledes seet Bjernedegaarden i Moltkernes

Eie, men længe varede ikke denne Besiddelse; thi alle-

rede i Begyndelsen af det femtende Aarhundrede tilhorte

den Roeskilde Bispestol. Hvorledes den er gaaet over i

geistlige Hænder, vides ikke bestemt; men rimeligt er det,

at ovennævnte Kort Moltkes Son Fikke Moltke, Væbner,
har arvet denne Gaard tilligemed alle Faderens 6vrige

Eiendomme, og at den af ham er afstaaet til Dronning

Margrethe. Beviis for en saadan Afstaaelse haves i et

') Suhm XIV. p. 133. 2
) Suhm 1. c. p. 132, hvor denne

Vidi.sse anforcs
, skrives Navnet urigtigt: Byærnwich.
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Document, trykt hos Suhm XIV. p. 476, hvorved Kong
Erik paa sit Retterthing i Holbek den 20de November

1399 bevidner: at Fikke Moltke, Væbner, Son af Conrad

Moltke, Foged paa Vordingborg, havde for de ædle Herrer,

Bisp Peder af Roeskilde og 5 Riddere og mange flere

overladt og skjodet til Bringeren af dette Brev, Dronning

Margrethe, alle sine Godseiendomme , Rettigheder og

Breve og al den Ret, som han selv havde overalt i Dan-

mark havt, og det frivillig (hvorom Suhm med Rette

siger, at man vel kan tvivle). Samme Dag og Sted over-

lod endvidere Fikke Moltke til Dronning Margrethe alt,

livad han havde faaet efter Ridder Hr. Johan Moltke af

Thorberrifeld med Undtagelse af 500 Mark lybsk, nogle

Gaver til en Vicaries Stiftelse og 00 Nobler. Af disse

to Documenter, navnlig det forste, sees, hvorledes denne

Fikke har maattet afstaae alt til Dronningen^ og skjondt

Godseiendommene ei ere nævnte ved Navn, er det dog en

hoist sandsynlig Conjectur, at Bjernede ved denne Ledig-

hed er blevet Dronningens Eiendom, og maa da meget

kort efter som et nyt Beviis paa hendes Godgjorcnhcd

mod Roeskilde Bisp være gaaet over i dennes Hænder.

Alle Bispestolens Jordeiendomme vare deelte i cxactiones,

Landdistricfer med Hoveri, der synes at være blevne be-

nævnede efter en af de storre Gaarde i Districtet, hvor

Bestyreren boede, og vi finde i Roeskilde Bisps Jorde-

bog (S. R. D. VII. p. 124): Bernwcthe i Alstæthæhæret

opfort mellem exactiones episcopales Syalendie. Gaardcn

selv er skyldsat ib. p. 117 til en Plougs Jord og til en Af-

gift af Orer, hvilket formodentlig de i Jordebogen foran

Navnene stillede Tak betyde. Hvad der henhorte til en

saadan exactio maa have forandret sig; thi 1. c. p. 116

siges: „Hellevæ (o: Herlufmagle) attinet Byernethe , ut

dicitur", hvilket rigtigst synes at burde oversættes ved:

Herlufmagle henhorcr til Bjernede, som det kaldes'*:



134 HJKRNKDK KIRKE VKD SOUO.

men Herlufmagle nævnes ikke siden, hvor alt opregnes, der

henhorte til exactio Biemethe i Anledning af Mageskiftet

med Soro Kloster deri 31te October 1414. Ved dette

sogte baade Roeskilde Bisp Peder og Abbed Niels i Soro at

faae længere bortliggende Jordeiendomme bortbyttede for

nærniere beliggende, og vort Bjernede kom til Soro Kloster.

Mageskiftet er vidtloftigt fortalt i liber donat. monast. Sor. l
:

baade Gaarden og Kirken afstodes til Soro tilligemed hele

deu exactio, der bar Bjernedes Navn, og som havde

været henlagt til det biskoppelige Bord (ad mensam epi-

scopulem). Som henhorende til denne opregnes nu: bona,

quæ habuit (ecclesia Roskildensis) in Fulby, in Ebbe-

thorp, in Wielstudh, in Frendorp, in Orsleff wæstre,

in Hylstorp, in Flintorp parocJuæ Alstedhe, Molendi-

num Hylstorp, in Brantzmarke, in Gbrstinge, in Liwng,
in Slauelselitle , in Lindeberghe, in Thiwfstofte

2
.

Bjernede kom saaledes under Soro Kloster, til hvilket

det vistnok uafbrudt efter den Tid har hort. At Henrik

Christenson Tornekrands har ladet den i Choret hensatte

Stol forfærdige, gjor det rimeligt, at han har ladet foretage

en Reparation ved Kirken, og rimeligere synes Chorets Ud-

videlse og hele Kirkens Hovedforandring at turde hen-

fores til det 16de end som Sagnet vil til den anden Halv-

deel af det 17de Aarhundrede; maaskee da Abbed Torne-

krands er den, der har forandret Kirken. Som bekjendt
var Soro Kloster et af de faa Klostere i Danmark, der

længe efter Reformationen beholdt deres Gods, og Soro

x
) S. R. D. IV. p. 521. 2

) Alle disse Steder kunne endnu

paaviscs i Omegnen: Fulby og Ebberup i Bjernede Sogn; Vilsted

og Frenderup i Nabosognet Flinterup; Orslev-vcster i Gyrstinge

Sogn; Hyldstrup og Flinterup i Alsted Sogn; Rrandsniark i Slag-
lille Sogn; Gyrstinge, Liunge og Slaglille ere Nabosogne til Bjer-

nede; Lindeberg ligger i Liunge Sogn, og Thiwfstofte kunde vel

rimelig antages for at være det nuværende Tjustrup ved Tjustrupso.



fijRBSBDB KiitKi; vi;i> soe8. 135

Klosters Gods gik den 31te Mai 158G samlet over til den

af Kong Frederik II stiftede Trivialskole, og under de

folgende Forandringer blev denne saa nær liggende Eicn-

dom ved bestandig at tilhore Soro (i det mindste er der

Meddeleren heraf intet bekjendt om nogen Adskillelse).

I de mellemliggende Aarhundreder er den gamle Bjernede-

gaard forsvunden; efter Sagnet skal Mads Christenson

have boet paa den, og hans Stuehuus skal have ligget

Nord for Kirken lige op til Kirkegaardsmuren. Eieren

af Lodden har paa dette Sted opgravet Grundstene og

kan endnu omtrentlig paavise hele Grundens Strækning;

Stene af Bagerovnen ere fundne i den nordostlige Ende

af Bygningens Grund; Haven strakte sig mod Ost og

indesluttede en Park, der endnu er paa Naboens Lod.

I en Afstand af omtrent 30 Alen fra Stuelængdens Grund

er mod Nordvest fundet en Grundmuur, 5 å 6 Alen i

Qvadrat, hvis Bestemmelse man ei tor afgjore. At der i

Bjernede har vedblevet at være en stor Gaard, hvis Jordei

have været afsondrede fra de (ivrige
i Fælledskab liggende,

sees af Pontoppidans danske Atlas 1
, hvor der siges;

i Bjernede er en stor Gaard paa 15 Tdr. Hartkorn, som

har sine Marker for sig selv; der findes Rudera af en

grundmuret Bygning". Disse af Pontoppidan omtalte

Rudera ere formodentlig de samme, som vi ovenfor om-

talte Nord for Kirken. Til den store Gaard i Bjernede

skal — efter Sagnet
— Gaarden Stokholdt, SO for

Bjernede, have bort som Forvalterbolig, og for omtrent

60 Aar siden Stuelængden af denne Gaard være henflyttet

til den nuværende Bjernedegaard, hvor den endnu staacr,

og den ældre Bjernedegaard nedlagt.

Bjernede var forhen en heel By ,
hvortil der i

Pontoppidans Tid hcirte 7 Gaarde og 14 Huse, og paa et

») III. i>. 50 og VI. p. 321.



130 iUKftSKDK KIKKK VKB S O!! i).

Prospcct af Bjernede Kirke, der er optaget 1770, er

denne endnu heelt omgiven af Bygninger; men senere er

Byen bleven nedlagt, Husene udflyttede, og Gaardenes

Jorder lagte sammen til en stor Avlsgaard, den nuværende

Bjerncdegaard. Denne 1 staaer for Hartkorn, Ager og Eng:

56 Tdr. 2 Skpr. „ Fdk. 2 All)., hvoraf 15 Tdr. 3 Skpr.

3 Fdk. I Alb. (formodentlig den gamle Gaards Hartkorn)

fri Hovedgaardstaxt og med et Jordtillæg af 615£ Tonde

Land. Den er afhændet til Arvefæste.

Endnu have vi kun at tilfoie om Bjernede i geistlig

Henseende, at det ved en kongelig Forordning af 27de

Januar 157-1 2 annecteredes til Slaglille, og da alle Sogne-

præsterne for disse forenede Sogne findes optegnede paa

Muren i Slaglille Kirke, ville vi her meddele denne Liste:

1) Lauritz Jorgensen af Soro Kloster, blev Sogne-

præst 1509, dode 1609. 2) Jorgen Lauritzen, Faderens

Capelian 1603, Sognepræst 1609 dode 1019. 3) Jorgen

Hansen fra 1019 til 1040. 4) Niels Rasmussen fra 1G40

til 1003. 5) Christian Laurenherg, Sognepræst 1063;

stiftede et endnu bestaaende Legat til Fondet for Skole-

væsenet; dode den 28de December 1695. 6) Anders

Stangbye var Sognepræst i 4 Maaneder. 7) Soren Munck,

Sognepræst fra 1696 til 1703. 8) Morten Lipper
3

fra 1704, Provst i Herredet 1709; dode 1731. 9) Jorgen

Hammer, Collega i Soro Skole, Præst 1731, dode 1744.

10) Peder Agerbeck fra 1744; forflyttet til Snesere 1745.

11) Christopher Nyholm
4

, Collega i Frederiksborg Skole,

Præst fra 1740, dode 1708. 12) Christopher Schroder,

*) Dr. Schacks Revision og Fortsættelse af Hofmans Fundats-

samling II. p. 24. 2
) Aftrykt i Danske Magazin 111. p. 62.

3
) Om ham see Odin Wolffs Journal for Politik, Natur og Menneske-

kundskab. Marts 1812 p. 267. 4
) Var gift med sin Eftermands

Soster, sec Stamtavlen i Gjcssings Jubel-Lærere. 2 Doels 1 Bind

p. 23).
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Præst 1708, forflyttet til Søborg og Gilleleie 1777.

13) Andreas Christian Failh, Præst fra 1777 til 1798.

14) Christian Gottlieb Zahle, Præst fra 179!) til 1817.

15) Christian Neess, Præst fra 1818 til 183_>. I (i) Wil-

helm Theodor Lindegaard , Præst fra 1832.

UNDERSOGELSER AF GRAVHOlE 1 DANMARK,
FORKTAGNK VKD J. J. A. WoUSAAK.

JLtkt har i den seneste Tid stedse niere og niere vundet

Anerkjendelse, at en udstrakt Kundskab til vore Grav-

hoie vil ved Sammenligning med andre Landes Mindes-

mærker kunne lede til hoist vigtige Resultater for vor

ældre Historie. Det maa derfor være magtpaaliggende,

at Undersogelser af Hoiene blive foretagne med al mulig

Noiagtighed, og at de Beretninger derom, som maatte

komme til offentlig Kundskab, ere saa paalidelige, at de

kunne lægges til Grund for fremtidige videnskabelige Ar-

beider. Ved saadanne Beretninger maa det dog ikke

komme an paa alene at fremstille Udgravninger af Hoie,

hvis indre Beskaffenhed maatte være aldeles særegen,

men det gjælder snarere om at lære en Mængde at kjende,

thi netop derved, at Gravenes Construction paa flere

Steder iagttages at være den samme, fremkommer tilsidst

et Resultat, der med temmelig Sikkerhed vil kunne an-

tages at være brugbart for Historien.

Den Overbeviisning, at man ikke uden store Vanske-

ligheder og megen Usikkerhed kan benytte Indberetninger

om Hoi-Undcrsogelser, der ere foretagne af Bunder uden
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Tilsyn af kyndige Mænd, har ledet Anmelderen heraf til

Tid efter anden selv at lade anstille adskillige Udgrav-

ninger. For at disse muligen kunne komme Yndere af

Fædrelandets Oldsager til Nytte, ville de nærmere Be-

skrivelser herover eflerhaanden i dette Tidsskrift blive

meddeelte.

FRA STEENALDEREN.

I. En Steeivdysse paa Bildso Mark; Soro Amt.
t

Ved i Sommeren 1841 at omgrave og rydde en

aflang flad Hoi, der tidligere havde været omsat med store

Stene, paa Bildso Mark, Kirkestillinge Sogn, Soro Amt

under det Hs. Excellence Geheimestatsminister Stemann

tilhorende Gods Yaldbygaard, opdagede en Fæstebonde

en henved 10 Alen lang steentakt Gang af omtrent 2^

Alens Hoide og li Alens Brede. I denne Gang var mellem

Jord og Smaastene henlagt adskillige ubrændte Menneske-

been, Skaar af raae Leerkar, Kul m. v. Ved Enden af

Gangen , som havde omtrent Retningen af Ost til Vest vare

store flade Stene satte i en aflang Halvkreds, og ved en

af disse, der stod nærmest Gangens nordlige Side, op-

gravedes nogle Hovedskaller og andre ubrændte Menneske-

been samt endeel Flintredskaber, Kiler, Smalmeisler,

Flintflækker tilligemed Levningerne af 4 Redskaber af

Been.

Da Amtmanden over Soro Amt, Kammerherre Ste-

mann erholdt Underretning om dette Fund, lod han strax

de videre Gravninger standse og indberettede Sagen til

Commissionen for Oldsagers Opbevaring, hvilken hensigts-

mæssige Foranstaltning det skyldes, at denne mærkelige

Grav blev noiere undersogt. Efterat alle Dækstenene til

Gangen og det egentlige Gravkammer vare sprængte,

havde Graven dette Udseende:
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aC~»^

De i den sydlige Ende af Kamret her antydede Stene

havde Bonden for adskillige Aar siden optaget og bort-

fort, ved hvilken Leilighed han længst i Syd havde fundet

en Hovedskal liggende mellem andre Menneskeheen. Ogsaa

havde han i V. for det egentlige Gravkammer opbrudt en

liden Steenkiste, der laa i samme Retning som Gangen

og hvori var et Skelet, men intet videre. Da de ovenfor

omtalte Menneskeheen og Oldsager vare fundne paa den

med Bogstavet a betegnede Plads, blev det Rum i den

nordlige Ende af Kamret, som hidtil var uriirt, nærmere

udrenset og gjennemstigt. Det dannede en Halvkreds af

\\ Alens Længde, 2 Alens Brede og 2£ Alens Hoide,

saa at Kamrets hele Længde oprindelig havde været om-

trent 9 Alen. De store flade Sidestene vare som sæd-

vanligt forbundne ved flere ovenpaa hinanden lagte Steen-

fliser. I den nordligste Ende saaes tydeligt en fra den

(ivrige Deel af Graven afsondret c. 1^ Alen bred Plads, der

var brolagt med smukke ganske finde Stene, som hvilede

paa et faststampet Underlag af kulblandet Leer.

Langs med Gravens ostlige Side optoges efterhaanden

endeel Hovedskaller tilligemed en Mængde andre dertil

horende Menneskeheen. Hovedskallerne vare i Almindelig-
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hed satte tæt ind til Sidestenene; navnlig stod een op-
reist til en flad Steen lige paa det Sted, hvor de ostlige
Sidestene studte sammen. Desuden fandtes ogsaa Hoved-
skaller paa andre Steder i Graven, f. Ex. paa den ovenfor

omtalte indhegnede Plads, enkelte endog temmelig hoit

oppe i Jorden. At angive alle Hovedskallernes oprinde-

lige Stilling i Graven vil være meget vanskeligt om ikke

umuligt, da ikke alene Kamret var opfyldt med Smaastene
,

og Jord, men Dækstenenes og nogle Sidestenes Spræng-

ning havde foraarsaget kjendelig Forstyrring i Oldsagernes

Beliggenhed. Saa meget kan man imidlertid sige med fuld-

kommen Sikkerhed, at de i denne Grav nedsatte Liia

ikke have været begravede liggende i udstrakt Stilling.

Skinneheen
, Armbeen , Hofteheen o. s. v. laae nemlig

ganske tæt omkring Hovedskallerne, hvortil kommer, at

et saa lidet Rum, som Gravens nordlige Ende, umulig
vilde kunne have optaget en halv Snees Menneskeliig , naar

disse skulde have ligget udstrakte ved Siden af hinanden.

Det kan derimod neppe omtvivles, at. Ligene ere be-

gravede siddende, thi derved kunne vi baade forklare os,

at Benene laae saa blandede mellem hinanden, og at et

lidet Rum kunde optage mange Liig.

I den ved Menneskebeen opfyldte Jord fandtes en

stor Mængde Fragmenter af Leerkar. Nogle af disse

have været temmelig store og meget raat forarbeidede,

andre derimod sraaae men smukt udzirede. Som sæd-

vanligt i disse Grave fandtes aldeles ikke brændte Been

og Aske i Leerkarrene; de havde været opfyldte med

Muldjord; ikkun i en liden af de saakaldte Hængeurner,
som det lykkedes at bringe nogenlunde ubeskadiget ud af

Kamret, laa en Perle af Rav.

Rundt omkring i Graven, men fornemmelig dog tæt

ved Hovedskallerne optoges en stor Deel forskjellige

Smykker og Redskaber. Disse sidste vare deels af Flint,
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ileels at Been. Redskaberne at' Flint vare Baagodtsora

alle af sædvanlig Art; nemlig 5 Kiler med liirsidet Bane,

ligesaa mange flade Kiler, 14 af de saakaldte Smalmeisler,

en af en Flintflække meget net tilhugget Pilespids og

en stor Mængde af de hyppig forekommende Flintflækker.

Alene een Smalmeisel udmærkede sig ved en meget sjelden

Form. Den er 6 Tommer lang og ganske usleben, men

istedetfor at andre Meisler have flade Sider, har denne

skarpe og en Ophoining paa Midten. Redskaberne af

Bben ere ulige mærkeligere og fortjene saaledes ogsaa

en nærmere Beskrivelse. Tidligere har man i Grave fra

Stcenaldcren meget sjeldent fundet Oldsager af Been og

da ikkun ganske enkelte Stykker; Ijer derimod forefandtes

en heel Række Meisler, Prene, og forskjellige andre til-

dannede Dvrebeen. Melslerne have samme Slorrelse

som de mindre Smalmeisler af Flint (5-4| T.), men ere

noget forskjellige fra disse i Henseende til Formen , da

de rkke ere fiirkantede, men afrundede, og undertiden

have skarpe Sider. Af denne Art havde den nordlige

Deel af Graven alene indeholdt G Stykker, men ved Op-

gravningen hleve 3 noset beskadigede. De ovricre Red-

skaber bestode i: a) 3 mod Enderne afrundede Stykker

Hjortetak 4 Tommer lange, samt Fragment af en usæd-

vanlig stor Hjortetak, som vistnok har været tildannet,

men som ved Opgravningen var bleven ituslaaet; b) 2

Beenstykker (5-4 T.) afrundede; c) et Ribbeen af et

Dyr, tilspidset (3|- T.); d) 4 smukt afrundede og til-

spidsede Beenstykker (4 T.) tildeels noget beskadigede;

e) et (ladt ditto (3i T.); f) en bred tilspidset Dyreknokkel

(3| T.); g) 2 smaae (2|- T.) til begge Ender spidse Been-

stykker; h) 3 særdeles godt conserverede Prene (3^-2 T.),

der dannes af naturlige raae og ikkun ved Spidserne til-

slebne Dyrebeen. De ere folgelig aldeles af samme

Form som de i Annalerne for L838-39 S. 105 afbildede;
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i) 2 noget beskadigede, og Fragmenter af lignende. Hvor-

til disse Redskaber af Been hver for sig have været be-

nyttede, lader sig kun meget vanskeligt afgjore. Op-

mæxksomheden har saa kort været henvendt paa denne

Art af Oldsager, og de hidtil erhvervede Stykker ere for-

holdsviis saa faa, at man ikke uden megen Usikkerhed

kan indlade sig paa Gjætninger desangaaende. Imidlertid

synes det dog , at navnlig de meest tilspidsede Been-

stykker kunne have været anvendte til Syning, og at de

saakaldte Mejsler og de afrundede Stykker Hjortetak ere

brugte til at udglatte Sfimmene med. Muligen ere ogsaa

nogle af de spidse Stykker oprindelig bestemte til Pile-

spidser og Landsespidser, da man temmelig hyppig hos

vilde Folk, der ikke kjende Metal, finder Been anvendt

paa samme Maade som Steen til Vaaben og Jagtredskaber.

Fremtidige Udgravninger ville forhaabentlig bringe mere

Lys i denne Sag.

Fremdeles fandtes af Smykker i Graven: 3 meget

sjeldne lange cylinderformede Perler af Been og Frag-

menter af lignende, samt en mindre liirsidet Perle ogsaa

af Been. Perler af Rav forekom hyppigen, sædvanligviis

i Hammerform, men vare tillige saa fortærede af Ælde,

at de saagodtsom hensmulrede ved Berthelsen. Foruden

disse mange forskjellige Ting af Steen, Been og Rav

indeholdt den mærkelige Grav endelig: en Tand af en

Hest , en Svinetand , Kjæven af en Hund og en stor

Mængde Trækul. De forefundne temmelig talrige Menneske-

been ville siden nærmere blive undersogte i Forbindelse

med andre fra lignende Grave.

II. En Hoi ved Veiby, hvori tillige Bbgravelser

FRA EN SKNRRE TlD.

Tæt ved den saakaldte
iC
Hoibro" i Veiby Sogn ved

Frederiksborg ligger en Jordhoi, fra hvis ene Side Eieren
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i en Hække af Aar havde bortkjort Muld. Herved havde

han Tid efter anden truffet paa Leerurner fyldte med

brændte Been og Aske., hvoriblandt fandtes smaae Metal-

stykker, saasom en liden Celte af Brorice med Zirater,

nogle Naale og Knive af samme Metal m. v. Da jeg i

December 1837 besluttede nærmere at undersose denne

Hoi, lod jeg grave paa forskjellige Steder i den sydlige

Side, for at erfare om der ikke skulde være nedsat tiere

Leerurner i Udkanten af Hoien. Efterhaanden fortsattes

Gravningerne over hele den sydlige og ostlige Side, hvor-

ved en saa betydelig Mængde Urner kom for Dagens

Lys, at deres Antal belob omtrent 30. De stode alle

ganske tæt under Hoiens Overflade, sædvanligviis et godt

Spadeslag dybt \ i en liden Steenomsætniug og havde

flade Stene til Laag. Imellem de brændte Been og Asken,
hvormed de vare fyldte, var henlagt mange forskjellige

Smaating af Bronce: Naale, fiirkantede i den ene Ende og

spidse i den anden, Dobbeltknapper, Knive, Ringe m. m.;

ikkun i een Urne fandtes et sammenboiet noget fortæret

Jernstykke, hvis Bestemmelse nu neppe lader sig udfinde.

Urnerne vare saa skjore decls af Ælde, deels formedelst

Trykket af de Smaastene, der omgave dem, at det uagtet
al anvendt Flid ikkun lykkedes at bringe een, som fandtes

i Nærheden af Toppen, ubeskadiget ud af Hoien. Den
er af en guulbruun temmelig grov Leermasse og forarbeidet

paa en meget simpel Maade uden at være dreiet paa nogen
Skive. Langs ned ad Siderne er den prydet med Striber,

som aabenbart er indtrykte med en Finger i det vaade

Leer. Istedetfor Orer har den foroven ved Mundingen
5 smaae Knopper, der dog ikke erc gjennemborede.
Hoiden er 8 Tommer og Diametren 6 Tommer. Foruden

brændte Been var der henlagt i denne en liden Bronce-

naal og Fragment af en Pincet, hvilket er ganske mærke-
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ligt, da man af Rusten kan see, at det som Fragment

er nedlagt i Urnen.

Efterat jeg fra det Sted, hvor denne Urne blev fundet,

havde ladet grave ned mod Hoiens Bund, stodte vi om-

trent i en Dybde af 2 Alen paa en lidkn Stkrnkassr,

der var sammensat af 4 flade Stene og dækket af en

lignende. Den var omtrent \\ Ovarteer i O vadrat og

halv fyldt med brændte Been og Aske, mellem hvilket

fandtes en smuk Broocekniv med omboiet Haandtag, en

krum Kniv og en Pincet.

Da denne Kasse var taget op, saae vi tydeligt, at

Jordlaget forandredes. For havde Arbeiderne gravet i

Muldjord, men nu stodte de paa et faststampet Leerlag,

som ikkun med megen Anstrængelse kunde gjennembrydes.

Da de havde gravet omtrent } Alen dybt heri, kom en

stor Dæksteen til et Steengravkammer tilsyne. Kort efter

fandtes i Ost Kamrets Indgang, som, mærkeligt nok, al-

deles ikke var betegnet ved nogen steensat Gang, hvilket

ellers sædvanligviis pleier at være Tilfældet. Jorden blev

nu udrenset af Gravkamret, hvorved det viste sig, at

dette bestod af 2 meget store flade Stene, der dannede

Sidevæggene, og af en tredie, som stod for Enden af de

to andre. Kamrets Længde var omtrent 3^ og Brede

1| Alen; Retningen Ost til Vest.

Paa de flade Stene, hvormed dette Kammer var lige-

som brolagt, fandtes farskjellige Levninger af fortærede

nbrcendte Menneskebeen og ved dem 2 Knive af Flint.

Af disse er den ene, der har fiirsidet Haandtag, 9| Tomme

lang og li Tomme bred; den anden synes derimod maaskee

snarere at have været anvendt som Landse- eller Spyd-

spids, da den er uden Haandtag og ikkun 51 Tomme

lang. Senere skal der i den fra Gravkamret udkastede

Jord være fundet endnu een Flintkniv, men den blev,

som hyppigt skeer, strax ituslaaet af Finderen.



UKDBBSoaRL8EB AF GRAVHolR. 145

Det er allerede oftere forhen iagttaget, at man i en

Gravhb'is Bund finder et Steengravkammer med ubrændtc

Liig og Redskaber af Steen, medens man foroven i Hoien

træder paa Urner med brændte Been og Metalsager, hvilket

aabenbart tilkjendegiver, at et sildigere Folkefærd bar be-

nyttet en ældre Tids Grave. Ikke destomindre turde

denne Undersogelse dog maaskee ikke være uden In-

teresse. Det er i Almindelighed ikkun enkelte Urner med
brændte Been og Metalsager, man har fundet hensatte

foroven i disse Hoie; her derimod viser den i Hoiens Ud-

kanter forefundne Mængde Leerurner, at ikke nogle Faa,

men maaskee en hcel Familie gjennem en lang Række af

Aar har benyttet et ældre Gravsted. Et mærkeligt Exempel

paa, at en slig Fremgangsmaade i hiin Tid neppc har

ræret sjelden, men tvertimod temmelig almindelig.

FRA BRONCEALDEREX (OG JERNALDEREN).

III. En Hoi ved Jkllinge.

Et Par hundrede Skridt nord for Gaarden Hangbuus

paa Jellinge Mark, laa en stor Gravhoi, som Tid efter

anden var bleven bortkjort, saaledes at der i Sommeren

1840 ikkun var omtrent 2 Alen tilbage af dens hele Hoide.

Oldsager vare dog ikke fundne, naar man undtager en

stor Knokkel langt oppe i Hoien. For at undersoge,

hvorledes denne Hois indre Beskaffenhed var, lod jeg

(Ilte August 1840) kaste et temmelig betydeligt rundt

Hul paa Midten. Da dette var blevet saa dybt, at vi

kunde skjonne at have naaet den omgivende Jords Over-

flade , saaes tydeligt en aflang Plads, 4£ Alen lang

og 1 Alen bred , ondagt med ganske smaae Haand-

stene, men slet ikke dækket af nogen Steendynge. Pladsens

Retning var Ost til Vest. Rummet mellem Stenene var op-

fyldt med et tykt Lag Kul og Aske, og de omliggende

Haandstene vare kjendelig svedne . hvilket syntes at vise,

1840-1841. ||)
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at et Liig her i Oldtiden var bleven brændt. Dog fandtes

ikke det mindste Spor til Been eller Askekrukker. Tæt

op til Stenene paa den nordlige Side laa paa en Bro-

lægning af flade Stene, en Dolk eller et kort Sværd af

Bronce med Haandtaget mod Vest og Spidsen mod Ost.

Ved Optagelsen kunde man see, at det liavde været ned-

lagt i en Skede af Træ, belagt med Læder, hvoraf enkelte

Levninger ere fastrustede til Bladet. Dolkens hele Længde
er 16 Tommer; Hanndtaget er af Bronce og prydet med

gjennembrudt Arbeide og Spiralzirater. Det ender sig i

en ligeledes med Spiraler prydet Knap, og er fæstet til

Klingen eller Bladet med 4 Nitnagler. Bladet er omtrent

l£ Tomme bredt ved Haandtaget, og som sædvanligt tve-

egget. Langs med Ophoiningen i Midten og paa begge

Sider gaae 4 Striber. Det er ikke foiste Gang, at Vaaben

af Bronce ere fundne ved Jellinge. I Anmelderens Sam-

ling af Oldsager findes herfra et storre Sværd af Bronce,

hvis Haandtag, der nu tildeels er tabt, har været af samme

Metal stobt over en Kjærne af Leer. Klingen er 20 T.

lang og det tilbageblevne Stykke af det med Ringzirater

prydede Hefte 2 Tommer. Det blev fundet i Aaret 1834

mellem en heel Hob Stene paa et Sted, hvor der for har

været en Gravhoi, lige ved Jellinge By. Vi ville ikke

forbigaae her , at efter en paalidelig Mands Beretning

skal der for nogle Aar siden ved at bortkjole en Hoi

tæt udenfor Jellinge være fundet 7 smaae Sværd eller

Dolke af Bronce, men da Finderen ubeldigviis var Gjortler,

gik de alle i Smeltediglen. Dette Fund var saa meget
mere mærkeligt, som man hidtil ikke kjender noget til-

svarende.

Saavidt vides har man ingensinde ved Jellinge, und-

tagen i Thyres Hoi, fundet Oldsager, der bestemt hen-

viste til Hedenskabets sidste Periode, og
s
det uagtet en

stor Mængde Hoie i de senere Aar her ere undersogte
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og odelagte. Dette er ikke uden Vigtighed med Hensyn
til Afgjorelsén af det Sporgsmaal, om Jellinge virkelig i

Gorms og Thyres Tid har været et saa stærkt hehoet

Sted, som man i Almindelighed er tilboulig til at troe.

IV. En Hm ved FolleslCv.

Blandt de mange mærkelige Gravhoie og Steensa*t»

ninger i FolleslbV Sogn, Holheks Amt, bleve adskillige

ved Sognepræsten, Provst Dischers velvillige Hjelp under-

sogte i Sommeren 1S39. En af disse Hiiie, som især

udmærkede sig ved sin Storrelse (dens Omkreds var noget

over 120 Skridt) og Beliggenheden paa en særdeles hoi

Banke, Skinkelbjerg kaldet, syntes at være ganske urort,

da dens runde spidse Form var vel vedligeholdt.

Efterat jeg havde ladet kaste en Grovt fra Ost til

Vest af omtrent 6 Alens Brede, hvorved strax under Jord-

skorpen fandtes en sønderbrudt Leerurne med brændte

Been og Aske, stodte vi forst paa et faststampet Leer-

lag, som maatte gjennembrydes med Hakker og som

strakte sig 1} Alen ned i Hbien. Neden under dette

Leerlag var sammenkastet en tallos Mængde Smaasteno

og disse hvilede atter paa et Leerunderlag af samme Be*

skaftenhed som det forste. Da Gravningen under disse

Omstændigheder kun gik meget langsomt for sig, kom vi

forst efter Forlobet af flere Dage til Muldjord, der af og

til var blandet med Smaastene. Endelig da Grovten var

bleven over Alen dyb, stodte vi paa en liden Steen-

kiste, som alene var dækket med Jord. Dens hele Hbide

var kun lidet over i Alen, hvorimod den var 3A Alen

lang og 2 Alen bred; at den saaledes kun var sammensat

af temmelig smaae Stene er indlysende. Retningen var

omtrent Ost til Vest. Tæt ved den nordlige Sidesteen var

henlagt et kort Sværd af Bronee (20 Tommer langt)..

10*
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hvis Haandtag havde væretaf Træ og befæstet med Nagler.

Som sædvanligt fandtes Levninger af den med Læder be-

lagte Træskede, men denne havde dog ikke bevaret

Sværdet fra at brydes i adskillige Stykker. Eggen var

aldeles spaltet paa begge Sider, som om deri havde været

indsat Noget, men muligen var det kun en Virkning af

Rusten. Ved Siden af dette korte Sværd fandtes en

Dobbeltknap af Bronce, foruden adskillige Fragmenter af

mindre betydelige Broncesager, samt en Flint-Spydspiih

(3 T. lang) aldeles af samme Art som de Spydspidser af

Flint, man finder i den ældste Tids Grave. Steenkisten

eller Steenkassen var iovrigt opfyldt med meget fiint og

ligesom fedtet Muldjord. Nogle brune. Striber i Jorden

syntes at være Levninger af et Klædningsstykke, men

det var fuldkomment umuligt at spore dettes Form, da

det ganske var blevet til Stfiv.

Foruden den Mærkelighed, at her fandtes en Spyd-

spids af Flint i meget nær Forbindelse med Sager af

Bronce, hvilket viser, hvad man fonesten nok kunde for-

mode, at Steensager ere brugte, maaskec endogsaa meget

langt ned i Broneeperioden, giver denne og den foregaaende

Undersogelse af Jellinge
- Hiiien Anledning til en mere

væsentlig antiqvarisk Betragtning. Det var tydeligt i begge

Hoie, at Bronccdolkene vare nedlagte paa de meest ud-

mærkede, med Stene omsatte, Pladser lige i Midten af

Huienes Grundflade, uden at der dog ved dem saaes

Spor til ubrændte eller brændte Menneskebeen, hvorimod

saadanne fandtes i Leerumer i Udkanten af Huiene. Her-

ved bestyrkes yderligere den paa en noiagtig Undersogelse

af to lignende Gravsteder stiittede Formodning, at man

ikke sjeldent i Broneealderen Jorst paa den flade Mark

har udlagt en Plads med Stene , derpaa brændt Liget

ny, endelig paa Midten af Brandstedet henlagt Sværdet;
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lilsidst har man da vel bedækket det Hele med Jord,

hvori Urnerne ere blevne hensatte" '.

V. Kong Rans Grav ved Randbolle.

Omtrent 3 Mile vesten for Veilc i Randbolle Sogn

lindes mange og tildeels store Gravhoio, hvoriblandt en-

kelte udmærke sig ved deres besynderlige aflange flade

Skikkelse. Mærkeligst var dog en meget stor nord for

Kirken og paa Kirkegaarden selv, liggende Gravhoi, hvor-

til knyttede sig et gammelt, gjennem Aarhundrcder be-

varet Sagn. „I ældre Tider, længe for Randbol Kirke var

N
til, boede der i Sognet en Konge ved Navn Ran. Mod

Slutningen af sin Levetid kom denne stridbare Helt i

Uenighed med „Kongen fra Lundenæs", og der udbrod

lilsidst aabenbare Krig imellem dem. Lundenæs Kongen

leirede sig med sine Krigsfolk i Skoven ved Aast i

Linncballc Sogn, og Ran opkastede Skandser i en Dal,

der endnu til Minde herom kaldes Kongsdalen, hvor han

oppebiede sin Fjendes Ankomst. En taaget Morgenstund

rykkede Lundenæs Kongen ud af Skoven, efterat have

pyntet sine Folk med Grene saa at de lignede Træer, og

nærmede sig paa denne Maade uformærkt til Kongsdalen.

Endelig raabte vel de her udsatte Vagter til Kong Ran,

at Skoven syntes dem at komme nærmere og nærmere,

men i samme Oieblik blev Ran overrumplet og fik sit

Banesaar i Kampen. Hans Liig blev siden baaret bort

og begravet i den store Hoi paa den nuværende Kirke

gaard i Randbul , der fik Navn efter ham".

Da Sognets Bonder, der selv ere Kirkeeicre, havde

givet Tilladelse til en Udgravning af Kong Rans Hoi og

ovenikjobct velvilligen tilbudt deres Hjelp, lod jeg^Hoicn

undersøge (I Ode og 20de August 1840). Begyndelsen

paa Gravningen skele ved at linien adskilles i lo Dele

»") Jvfr. Nordisk Tidsskrift for Oldkynd. III, 206.
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ved en 9 Alon bred GrBvt fra SO til NV. Lige paa

Toppen neppe et Ovarteer under Jordens Overflade stodte

Arbeiderne paa en simpel sonderknuust Leerurne, der

var fyldt med brændte Been og Aske, ligesom de ogsaa

kort efter i den sydostlige Side traf to lignende, som

ogsaa begge vare knuste. Efterat en meget betydelig

Mængde tildeels store Stene vare opbrudte og Grovten

derved bleven omtrent 4 Alen dyb, syntes man at kunne

spore, at nogle storre Stene stode i en aflang Kreds.

Ved at optage disse fandtes dog ikke andet, end en

mellem nogle Smaastene liggende Dobbeltknap af Bronce

af sædvanlig Art. En Alen dybere begyndte Stenenes

Mængde at aftage. I den sydostlige Side af Aabningen

laae Levninger af en liden smukt udziret Leerurne, men

strax derpaa naaede vi Hoiens Bund: en brolagt Plads,

7 Ovarteer lang og 1 Alen bred, belagt med brændte

Been og Aske. — Da vi allerede stode i Begreb med at

forlade Iloien, opdagedes ved et lidet Jordskred i den

sydlige Side af Graven, omtrent 4 Alen fra Toppen, en

langagtig flad Steen, som syntes at dække en bag ved

staaende Urne. Da det Sted, hvor Stenen stod, var for-

sigtig omgravet, saaes det, at 4 saadanne vare satte om

en Urne, der foroven var tildækket med fladt tilklovede

Steenfliser. Disse bleve saa lempeligt som muligt bort-

tagne, hvorved det lykkedes at bringe Urnen med det

tilhorende Overfaldslaag saagodtsom ubeskadiget ud af

Hiiien. Laaget var klinet fast til Urnen med en fiin

Leermasse > hvilket havde foraarsaget baade at Urnen

ikke var bleven opfyldt ,

med Jord, og at .de foroven

mellem de brændte Menneskebeen liggende Bronce^tykker,

nemlig en særdeles smuk med Z/rater prydet Pincette,

og en liden Kniv vare, fortrinlig godt bevarede. Urnen

selv var meget stor, omtrent 10 Tommer hoi. af buget

Form og prydet med 2 parallelt lobende Striber. — lovrigt



UNDBRSdOELSGR AK GRAVH0IE. 151

fandtes i den fra Hoien adkastede Jord 2 smatte Flint-

Pilespidser, af hvilke den eue er af de saakaldte hjerte-

formede. Formodentlig have disse tidligere ligget i den

Jord, hvoraf Hoien er sammenkjort; idetmindste stode de

aldeles ikke i Forbindelse med Urnerne eller de fundne

Broncesager. Det ved denne Undersøgelse af Rans Hoi

gravede Hul er senere tillukket og Hoien saavidt muligt

igjen opkastet i dens oprindelige Form.

Sagnet, at Kong Ran skulde ligge begravet paa

Kirkegaarden i Randbol, og at dette Sogn havde faaet

Navn efter ham, er omtalt paa flere Steder 1
, og synes

at have vundet en Slags Tiltro hos adskillige Skribenter.

I og for sig selv er dog Sagnet efter den ovenfor fuld-

stændige og, som vi troe, paalidelige Meddelelse, meget

mistænkeligt; thi Fortællingen om de med Grene udpyntede

Krigere, eller om de vandrende Skove gjenfindes paa

mange Steder ikke alene hos den gamle Krønikeskriver

Saxe Grammatiker i det bekjendte Sagn om Kong Sigers

Drab ved Sigersted i Sjælland
2

, men ogsaa i Skaane 3

og Skotland 4
. Udgravningen af Rans Hoi har heller ikke

bestyrket Sagnet om hans Dod. Efter alt hvad man

kunde skjonne, havde Hoien nemlig ingensinde tidligere

været undersogt, og dog indeholdt den kun nogle Leer-

arner og ubetydelige Broncestykker ,
som upaatvivlelig

aldrig have tilbort Kong Ran. Med temmelig Sikkerhed

kunne vi derfor paastaae, at Sagnet om Kong Ran skylier

en senere Tid sin Oprindelse, og at den ommeldte Grav-

hoi er bleven tillagt ham, fordi den laa paa Kirkegaarden

og saaledes ansaaes for mere mærkværdig, end de andre

Hoie ude paa Markerne.

») Pontop. Danske Atlas V, 991 og 996. Suhnis Danm. Hist.

II, G01-2. 2
) Saxo Lib. VII ed. 'Mttlicr i».

318. 3
) Sulims

ældre Samlinger 1, 100. 4
) Hcnricus Bocliuw Historia Scotorum

lib. XII
i>.

254.
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Egnen omkring Veile er overhovedet riig paa lig-

nende Sagn om Kongegrave. I Ringgive siges Kong

Ring at være begravet i en Hoi tæt udenfor Præstegaarden,

og hans Dronning i en liden lav Hoi ved Siden af. Nogle

troe endogsaa, at Sognet har faaet Navn efter Kong Rings

Hoi, og at det oprindelig skulde have hedet „Ringhoi",

efter Almuens Udtale „Ringhyv", hvoraf igjen ttRinggyv"

(saaledes udtales det nu af Bonderne) og endelig Ring-

give (?), For nogle Aar siden gravede Stedets forrige

Præst i Kong Rings Hoi og fandt i Udkanten en alminde-

lig Leerurne med brændte Been og Aske, men fortsatte

ikke Undersogelsen videre. Dronningens Hoi lod jeg ud-

grave et Par Aar efter; men den indeholdt aldeles ikke

andet end kulblandet Sand. I Brande Sogn heretter

Sagnet om Kongerne Vrols og Mitzars Hoie; ved Thgrc-

goed forevises en stor Hoi, kaldet Hestehoien, hvori Gorm

og Thyre skulle have været begravede, for deres Liig

bragtes til Jellinge, og endelig ved Ostersnede findes en

Hoi, kaldet Kong Snios Hoi, som tidligere skal være

bleven undersogt; det siges, at der opgravedes nogle tt
Solv-

Degcner" og Solv-Knive, ligesom der ogsaa ved Hoien er

seet en Steen
tc
med nogen ulæselig Skrift" l

. Vi kunne

imidlertid ikke tillægge disse, upaatvivlelig for storste

Delen i sildigere Tider opstaaede, Folkesagn nogen hi-

storisk Troværdighed, og det er hoist sandsynligt, at

Undersøgelser af de her omtalte Kongegrave vilde lede

til det samme Resultat som Udgravningen af den saa-

kaldte Kong Rans Hoi i Randbolle.

VI. Knolden ved Raageleib.

I Nærheden af Kattegat paa Raageleie Mark, Frederiks-

borg Amt, ligge adskillige meget smaae Hoie, der af

') Jvfr. Suhm Danm. Hist. II. GOI. Danske Atlas V, 982-3,
978-379.
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Bonderne benævnes „Knolde". En af disse, hvis hele

Eloide ikkun var 7Qvartcer, blev (24de Mai 18130) gjennem-

skaarct med en 3 Alen bred Grovt fra SO til NV.

Uagtet de omgivende Marker vare meget sandede, bestod

dog Hoien af den bedste Muldjord, som var saa udsogt,

at vi under Gravningen ikke stodte paa en Steen. Vi

naaede derfor meget snart Hoiens Bund, hvor der laa

et en Tomme tykt Askelag, blandet af og til med smaac

Skaar af Leerkar. Ved at forfolge dette Lag til limens

Midtpunkt traf vi en liden Steen, der dannede Laaget til

en Urne, omkring hvilken et meget tykt Askelag var

samlet. Urnen var som sædvanligt omsat med smaac

Haandstene; den indeholdt brændte Been og Aske, men

imren Metalsasjer. Foruden denne fandtes intet videre i

Hoien, og det var saaledes tydeligt, at Urnen gjemte Asken

af den, for hvem Hoien var opkastet. Askelaget viste,

at Liget var brændt paa samme Sted, hvor Hoien der-

efter var opfort.

VII. Hoien ved Rugballe.

En endnu mindre
tl
Knold" end den foregaaende er

beliggende paa Rugballe Mark, Jellinge Sogn, ved Veile.

Den hævede sig ikkun \\ Alen over den omgivende Jords

Overflade, da jeg i Slutningen af August 1840 lod den

udgrave. Den var dannet af en Mængde sammenkastede

Haandstene, i Midten af hvilke stod en Urne af Leer,

fyldt med brændte Been og Aske. Ovenpaa denne var

som Laag Bunden af en anden Urne fastklinet. Tillige

fandtes mellem de brændte Been en Naal af Bronce med

3 Afsætninger foroven, og et lidet Broncestykke, for-

modentlig en Levning af en iovrigt fortæret Kniv.

VIII. Hoiene paa Lkirskov Mark.

Kort efter at Danmark ved Hardeknuds Dod (1042)

var bleven forenet med Norge under een Hersker, Kong
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Magnus den Gode, gjorde do hedenske Vender et udo-

læggende lodfald i Holsteen og Slesvig, for at hævne en

af deres Fyrster Ratibor, der var faldet i Kamp mod de

Danske. Under skrækkelige Plyndringer og Voldsomheder

rykkede de nærmere og nærmere op mod Jyllands Grændse

og havde allerede naaet Ribe, da Kong Magnus med en

Hær af Danske og Norske miklte dem ved Skodhorgaa.

Vendernes Overmagt var vel meget betydelig, men ikke

destomindre vovede Magnus sig dog til Strid og vandt

en fuldkommen Seir. De faldne Venders Tal ansloges til

15000, og deriblandt vare ikke alene alle Ratibors Sonner,

men ogsaa den vendiske Hovding Reghur, som Kong

Magnus nedlagde med egen Haand. Om Stedet, hvor

dette navnkundige og i sine Folger meget vigtige Slag

stod, ere ikke alle Historieskriverne ganske enige. De
fleste henfore det til Hlyrskogs eller Lyrskovs Hede lige

norden for den saakaldte
tiKongeaa", hvorimod andre sige,

at det stod paa Sletterne ved Hedeby eller sonder ved

Hedeby og dog ved Skodhorgaa. Man kan vel saaledes

ikke med Bestemthed paavise Valpladsen, men der er

dog overveiende Sandsynlighed for at antage, at den maa

soges ved Lyrskov eller det nuværende Leirskov omtrent

l Miil vesten for Colding i Ribe Amt l
. For imidlertid

at bestyrke denne Antagelse har man i senere Tider hen-

vendt Opmærksomheden paa Gravhoiene i Egnen her-

omkring og i disse troet at finde de i Venderslaget faldne

Krigeres Gravsteder. Da det derfor var af Interesse at

lære Gravhoienes Indhold at kjende, blev det mig over-

draget (i Sommeren 1841) at lede de i denne Henseende

foroodne Undersogelser.

Uagtet der i Sognene vest for Leirskov sees ikke

faa Gravhoie, er det dog paafaldende her at træffe en

') Jfr. Annal, for nord. Oldk. 1838-30 p. 15.
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overmaade stor Mængde samlede i en temmelig liden Om-

kreds, saa meget mere som man Ost og Nord for Sognet

næsten ikke vil kunne finde en eneste. De fleste af

Hoiene ligge i i\cn vestlige Deel af Sognet paa en jævn

Flade, der upaatvivlelig forhen har været hegroet med

Lyng, hvoraf der dog nu ikkun sees yderst svage Spor,

thi i det Hele er Leirskovs Ilede paa Navnet nær ganske

forsvunden. De fors te Hiiie, som hleve udgravede, laae

nogle hundrede Skridt sonden for Leirskdv By ikke langt

fra Landeveien mellem Colding og Rihe. Udhyttet her

var kun meget uhetydeligt. Paa Bunden af een Hoi

fandtes mellem et Lag Smaastene nogle brændte Been

og Fragmenter af meget fortærede Broncesugcr ; i to

andre opdagedes kun i Udkanterne simple Leerurner, som

sædvanligt fyldte med brændte Been og Aske.

Længere mod Vest udgravedes dernæst en Hol, af

hvis runde toppede Form man kunde sikkert see, at den

ingensinde for havde været undersogt. Neppe et Spade-

slag under Jordskorpen paa Hoiens Top stodte Arheiderne

paa 6 Leerurner af sædvanligt Indhold, omsatte med

smaae Haandstene. I een laae foroven mellem de brændte

Been og Aske en liden Broncckniv og en Naal, fiirkantet

i den ene Ende og spids i den anden. Under en temme-

lig betydelig Mængde sforre Stene i den ostlige Side af

Hoiens Top stod ligeledes en Urne, men forresten fandtes

Intet længere nede i Hoien, naar undtages hrændte Been

paa nogle flade Stene saavelsom et tykt Lag Kul og

hrændt Jord.

Aldeles af samme Beskaffenhed og samme Form var

en anden Hoi, der laa nogle hundrede Skridt længere

borte i NV. I Toppen fandtes Leerurner og deriblandt

een, hvori var en liden Armring af Bronce og en Perle

€if Rav,- dybere nede i Iloien laae af og til brændte Been

jaiellem Smaastene, men forovrigt Intet.
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En af »le st«5rste H«"ie i SegBet, hvorom Almuen vi> -

meget at fortælle, kaldtes "Muvlbui" (moo ikke '•prindefi«

Maglehoien?) 02 var beli:zgende ved Landeveien fra Colding

til Ribe. Da den deels havde en Huide af omtrent 10 Alen

. ieels var opkastet paa en Banke, ragede den betydeligt

Ireni mellem de andre Hoie og kunde sees i lang Afstand.

Lidt over en Alen under Jordskorpen i den sydvestlige

Side fandtes mellem en heel Hob Smaastene et smnkt

Scærd af Bronce tilligemed Fragmenter af flere Metal-

stykker. Sværdet laa i en Træskede paa flade Stene

og var omgivet af en heel Deel brændte Been: det er 26

Tommer langt og paa det Bredeste H Tomme. Haand-

taget , som ligeledes er af Bronee (3 T.) og nittet fast til

Bladet med Nagler, har en noset usædvanlig Form, idet

det nemlig bestaaer af en Grebspidse, paa hvilken sidde

Ringe i kort Afstand fra hinanden. Mellemrummene

have været udfyldte med Læder, hvoraf endnu Levningerne

forefandtes. Ikke langt fra det Sted . hvor dette Sværd

var henlagt, men mere i Nord, stod en halv Alen under

Jordskorpen en Urne af Leer med brændte Been og Aske.

Ovenpaa Benene laa en liden flad Broneenaal med et

Gie paa Midten, hvilken Form er temmelig sjælden,

saavelsom et lidet Stykke Rav og en meget mærkelig

Broneenaal Q\\ T.), rund eller spids i den ene Ende oz

tiirkantet i den anden. Man har nemlig enkelte Gange
fundet lignende Naale indsatte i Skafter af Bronce.

hvoraf man har sluttet, at de i sin Tid have været an-

vendte som et Slags Syle til Syning, men man bar ingen-

sinde, saavidt vides, førend ber fundet Naalen indsat i

et Træskaft, da dette som oftest er forraadnet ug ve!

heller ikke tidligere tilstrækkeligt er bleven paaagtet. Af

Træskaftet, som havde havt en Længde af omtrent 1

Tommer og som for Enden bavde været prydet med en

Knap. optoges et Fragment af omtrent 1 Tommes Længde.
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Desværre tillod Tiden ikke fuldstæntiigen at undersiigc

(tMovlboi", hvis Indre muligea skjuler meget interessante

Oldsager; idetniindste er det vist, at man for endeel Aar

siden ved Gravning i den nordlige Side af Hitten fandt

end et Sværd af Broncc og nogle andre mindre Metal-

stykker.

For at erholde Kundskah om saa mange Hittes Be-

skaffenhed som muligt, anstilledes derefter Gravninger paa

de forskjelligste Steder. I en Iloi paa Præstegaardens

Mark fandtes i Udkanten en Ijecrurnc , hvori to Bronce-

naale; den ene af disse ender sig i en Knap, den anden

er derimod foroven omhoiet som et S, af hvilken Form

hidtil kun faa Stykker ere fundne. I en anden nærmere

ved
iw
Movlhiii" heliggende Grav optoges i Nord omtrent

1 Alen dybt mellem Smaastene og brændte Been en 5

Tommer lang Kniv eller kort Daggert af Bronee, som

med 3 Nagler har været befæstet i et Træskaft, hvoraf

Levninger kjendeligt sporedes. Endelig i en tredie, der

var overpluiet, fandtes en temmelig ubeskadiget Ijecrurnc

(8 T.) med Overfaldslaag , og i den en Broneenaal med

3 Afsætninger foroven. Aldeles lignende Fund berettede

man mig, at Bonderne tidligere havde gjort, naar de

gravede Kartoffelkjældere i Hittene, eller naar de af disse

boitkjorte Jord til Fylding. Ogsaa i Nabosognene mod

Vest erfarede jeg, at Hittene vare fuldkommen af samme

Beskaffenhed, som i Leirskov.

Vestlig i dette Sogn tæt ovenfor en af kratbegroede

Banker omgiven Dal, der danner Grændsen mod Nabo-

sognet Andst laa endnu omtrent i Retningen Nord til Syd

en 50 Skridt lang Jordhoi, der i sit Slags er fuldkom-

men enestaaende i denne Egn. Den har en Hoide af

henved 4 Alen og er foroven 2 Alen bred, saa at man

snarere skulde antage den for en Skandse, end en Glav-

ind. Da en paa lange gaaende Fordybning antydede, at
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der forhen havile været gravet i den nordlige Ende, blev

den sondre, der endnu var urort, gjennemskaaret med en

Grovt af 4 Alens Brede. Men ligesom der ved denne

Gravning ikkun fandtes i en Dybde af omtrent 2^ Alen

nogle brændte Menncskebeen paa en flad Steen, der var

dækket og omsat med flere lignende , saaledes havde

Bowlerne, efter Udsagn af en Mand, der selv havde været

tilstede ved den tidligere Gravning, heller ikke fundet

Andet, end en Deel brændte Memieskebeen og Aske.

Dette var imidlertid tilstrækkeligt til at vise, at Hoien

havde været en Grav og rimeligviis var opkastet i den

samme Tid, som de dvrige runde Hoie der laae i dens

Nærhed. Muligt var det dog ogsaa, at den forst i en

ældgammel Tid havde været henytfet som Skandse, og

senere af Fattige var bleven brugt som Gravsted.

Efterat vi saaledes gjennem en Række af Udgrav-

ninger have sogt at gjore os bekjendte med Leirskov-

Hoienes sædvanlige Indhold, skulle vi nærmere drtifte,

hvorvidt det er sandsynligt, at disse kunne hidrore fra

det ovenfor omtalte beromte Slag mellem Magnus den Gode

og Venderne. Men da Hfiiene gjemme Sværd, Knive og

Smykker af Bronce, saavelsom brændte Lug og saaledes

ere aldeles af samme Beskaffenhed, som de almindelige

Gravhme her i Landet, vil Sporgsmaalet fornemmelig være:

om Hoie, hvori der findes Redskaber og Smykker af
Bronce og brændte Liig kunne antages at hidrore fra det

ellevte Aaihundiede.

Det har forhen været temmelig almindeligt antaget, at

Gotherne ved deres Indvandring her til Nor len medbragte

Jernet og Kundskaben om dets Brug, og at dette Metal

saaledes gjennem en lang Række af Aar forend Christen-

dommens Indforelse skulde have virret almindeligt benyttet

her. Imidlertid er det hoist rimeligt, at denne Mening
er med Hensyn til Danmark ganske ugrundet. Hvis
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nemlig Jernets Drug lier havde været almindelig i en lang

Periode af Hedenskabet, maatte vi jo kunne finde en

meget hetj'delig Mængde Gravhoie, hvori Sager al" Jern,

navnlig Sværd og Knive vare nedlagte. Dette er dog

langtfra at være Tilfældet. GravLoienc i Danmark inde-

holde overmaade hyppigt Sværd og skjærende Instrumenter

af Broncc, men overmaade sjeldent saadanne Sager af

Jern. Det er i denne Henseende yderst paafaldcnde, at

Hoiene ved historisk hekjcndte Steder, som i den hedenske

Tid niaae ansees for at have været stærkt bebyggede,

f. Ex. ved Leire og Jellinge, frembyde Vaaben af Bronce

saavelsom L-eerurner med brændte Been og Aske. An-

tager man endogsaa, at dette er tilfældigt, og at de (ivrige

Hoie paa disse Steder, som endnu ikke ere undersogte,

indeholde Sager af Jern, hvilket forovrigt mangler al

Sandsynlighed, kan man dog ikke erklære det for til-

fældigt, at Museet for nordiske Oldsager, der gjennem

en Række af Aar har erholdt Berigelser fra alle Egne i

Landet og fra flere hundrede Gravhoie, ikkun er i Be-

siddelse af et Par enkelte Jernsværd, som beviisligen

ere fundne i hedenske Grave i Danmark, medens det

derimod kan fremvise en Suite af henved halvandet

hundrede Sværd, Dolke og Knive af Bronce. Mange
ville vel indvende, at Jernet forruster meget lettere end

Bronce, og at derfor Sværdene af hiint Metal kunne være

blevne fortærede af Ælde, men det maa i saa Henseende

bemærkes, at i Norge findes Jernsværd næsten i hver

Gravhoi, der ikke tidligere er undersogt, hvorimod Bronce-

sværdene der hore til de storste Sjeldenheder. Kunne

Jernsværd saaledes conserveres i Norge, er der dog ikke

noget til Hinder for at antage, at de ogsaa knnde have

været bevarede i Hoiene i Danmark, hvis de i den hedenske

Tid her havde været almindeligt benyttede. Det kan

derfor neppe omtvivles, at Redskaber og Vaaben af
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Broncc i Danmark ere Mevne anvendte langt ned i Heden-

skabet, ja maaskee endogsaa til heniinod Christendommens

fiirste Begyndelse (820). Vi troe at have saa meget

mere Grund til denne Antagelse, som de i vore hedenske

Hiiie hidtil opgravede Jernsværd ere fundne under For-

bindelser, der bestemt henviste til Hedenskabets sidste

og Christendommens fiirste Periode i Norden l
. Navnlig

fortjener det Opmærksomhed, at de ere fundne ved

nbrændte Lily; thi det er temmelig vist, at især rigere

Folk i Slutniniien af den hedenske Tid, men ogsaa forst

da, have begyndt at jorde Ligene istedetfor paa gammel
Viis at brænde dem. Adskillige Sandgrave, hvori Ske-

letter tilligemed Perler af Glas, Mosaik og andre Smykker,

der omtrent maae være forarbeidede i det niende eller tiende

Aarhundrede, ere opdagede, afgive meget interessante

Beviser paa Rigtigheden heraf 2
.

Ved Bedommelsen af den Ælde, som vil kunne til-

lægges Hoie, hvori Broncesager ere nedlagte, maae vi

imidlertid lægge meget noie Mærke til, om de forefundne

Broncesager bestaae i Sværd og Dolke , eller alene i

Smykker. Det vil lettelig sees, at de Hoie, der inde-

holde skjærende Instrumenter af Bronce henhore til den

egentlige Broncealder, hvilket derimod ikke lader sig be-

stemt sige om de Hoie, der alene indeholde f. Ex. Leer-

urner med brændte Been og Aske og derimellem INaale,

Knapper, Tænger og andre Smaating af Bronce. Disse

sidste kunne med lige saa stor Rimelighed henfores til

den allersidste Periode af Hedenskabet, da deringen Grund

er til at troe, at man i den Tid, om endogsaa Jernet har været

meget udbredt, skulde haVe anvendt dette Metal til Smykker.
Ikkun de skjærende Instrumenter ere sandsynligviis i Be-

gyndelsen blevne forarbeidede af Jern, thi deels har dette vel

') Jfr. Oldskrift-Selskabcts Aarrsberetning 1830. S. 30. 2
) Jfr.

t. E. Annal. f. nord. Ol.lk. 1830-37. S. 313-10.
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dengang været temmelig kostbart, og deel« kunde det vistnok

noppe falde Nogen ind at foretrække Smykker af Jern for

Smykker af Broncc — et Metal, der havde særdeles megen

Lighed med Guld. Efter hvad her er fremstillet, ville altsaa

Gravhoiene ved Leirskov være at henføre enten alene til den

"egentlige Broncealder, der vistnok maa antages at have naaet

ned til Christendommens første Begynden i Danmark, eller

haade til Broncealderen og den sildigste Periode af Ueden-

skabet. Hvilket vi snarest skulle troe, lader sig dog ikke

bestemt afgjiire, men saa meget kunne vi sige med fuldkommen

Sikkerhed, at Hoiene umuligen kunne antages for at hidrore

fra Slaget mellem Magnus den Gode og Venderne eller fra

Midten af det ellevte Aarhundrede. Ikke alene maa Jernets

Brug da have været meget udbredt, eftersom Danmark

allerede i flere Aarhundredcr havde staaet i nær Forbindelse

med Sverrig og Norge, hvor Jern fandtes i Mængde, men.

hvad der er af storre Betydenhed, Slaget stod efterat

Christondommen var indfort i Norden og efterat følgelig den

Skik at brænde de Diides Legemer og nedsætte Levningerne

i Askekrukker, saagodtsom ganske maatte være ophort.

At Hoiene skulle gjemme de faldne Venders Aske

er ingenlunde troligt, thi deels vare de fundne Oldsager

aldeles ikke vendiske, og deels ere de overvundne Venders

Liig vel ikke blevne begravede paa hedensk Viis al

christne Seierherrer; i det Hoieste ere de sikkert ikkun

nedkastede i Gruber paa Marken..

Da det, som ovenfor bemærket, er meget paafaldende.

at der ved Leirskov findes en saa stor Mængde Gravhoie,

vil det maaskee ikke være paa urette Sted her at gjffrc

opmærksom paa en upaatvivlelig meget gammel, hidtil

ganske ubekjendt Jordvold eller Befæstning, som synes

ikke at kunne have været uden særdeles Indflydelse paa

Gravhoienes Antal der i Egnen.
1810—1841. 1 1
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Forstegang saac jeg. denne Vold ved Landevejen

mellem Leirskov og Store Andst, omtrent nogle hundrede

Skridt sonden for denne By. Den overskjæres af Lande-

veien og gaaer saaledes i Retningen Nordvest til Sydost,

omtrent paa Grændsen af det frugtbarere Land og Hede-

egnene. Dens Hoide er nu henved 3^ Alen, men op-

rindelig har den sandsynligviis været endeel hoiere. Mod

Vest er Skraaningen storre end mod Ost, hvoraf det

synes at fremgaae, at den er opkastet mod en fra Vest

fremtrængende Fjende. Bonderne kaldte Volden
(i
Tr<pl-

dige" eller ^Alverdensdige", fordi den, efter deres Si-

gende, „gaaer heelt igjenncm Landet"', navnlig i Syd til

Rendsborg. Hvor langt den imidlertid strakte sig mod

Syd fra Store Andst fik jeg ikke Ledighed til at under-

soge. Derimod erholdt jeg paalidelig Underretning om,

at den fortsættes mod Nord til Geising og gaaer tæt

sonden om ved Veerst Skov, hvor der findes Rudera af

en gammel Borg, som kaldes „Trælborif og som siges

at have staaet i Forbindelse med Trældiget. Om Rigtig-

heden af denne Beretning om Voldens Udstrækning mod

Nord blev jeg fuldkommen overheviist, da jeg faa Dage
efter selv opdagede Fortsættelsen under det samme Navn paa

Jordrup Mark omtrent 150 Skridt vesten for Byen. Paa

mange Steder er den naturligviis overploiet eller vel endog

ganske udjævnet, ligesom den ogsaa standser ved Moser,

der formodentlig i ældre Tider have været Stier eller

hundltise Moradser og saaledes have afgivet tilstrækkeligt

Værn, men ved Jordrup forfulgte jeg den dog i temmelig

uskadt Stand over 1000 Skridt. Det yderst slette Ven-

og andre Omstændigheder hindrede mig i at anstille videre

personlige Undersogelser, men det blev mig fortalt af en

særdeles ^ocalkyndig Mand, at Volden var at see endnu

ved Egtved Skov en liden Miil fra Jordrup og omtrent

3 Miil fra Store Andst, hvor jeg ftirste Gang fandt den.
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Eu saa betydelig Befæstning kan umulig være op-

fort i en ny Tid eller for et enkelt Slags Skyld. Den

maa efter al Sandsynlighed tilhore en ældgammel Tid
,

da Befæstningskunsten endnu stod paa et lavt Trin og
da den jydske Halvo var beboet af flere Folkefærd, der

tildeels stode i fjendtligt Forbold til hinanden. Det er

maaskee derfor heller ikke usandsynligt, at den staaer i

Forbindelse mod Norden med det saakaldte „Margrethes

Dige", der nogle Mile fra Egtved forener Gudenaaes og

Skjern Aaes Kilder 1
, og mod Sonden med det hekjendte

^Olgers Dige" i det Slesvigske, der har samme Retning

som Trældigct, nemlig Nordvest til Sydost og som siges

at være opkastet af Anglerne mod Friserne 2
. Hvis det

kunde lykkes at efterspore en saadan udstrakt Befæst-

ning, hvorom Bondernes bestemte Sagn, at Trældige gaaer

hqelt gjennem Landet, saavelsom de forskjellige ovenom-

talte Voldes Retning give os ikke ugrundet Haab, da

vilde derved være vundet et saa meget mere vigtigt Re-

sultat for vor Archæologie, som den beromte byzantinske

Historieskriver Procop beretter , at der tvers igjennem

Gen Brittia, hvormed der efter Werlauffs sindrige Fortolk-

ning sikkeilig maa være meent Halvoen Jylland, gaaer en lang

Muur eller et Dige, som deler Oen i to Dele, af hvilke

den ostlige er frugtbar, medens derimod den vestlige er

ufrugtbar og opfyldt med Slanger og allehaande giftige Dyr
3
.

Men om denne interessante Sag maae vi naturligviis

suspendere vor Dom, indtil de ovenfor nævnte Volde maatte

blive noiagtigen undersogte og saaledes værdigede den

Opmærksomhed, som de i Sandhed fortjene.

') T. Becker: Orion. I, 262. 2
) Outzen: iiber die diinische

Sprache im Schlcswigschcn p. 18. 3
) E. C. Wcrlauft": Forsøg

(il at oplyse og forklare Procops Efterretning-er om de nordiske

Lande j jfr. p. 5, 15.

11*
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BESKRIVELSE OVER NOGLE MINDRE FUND AF

MÆRKELIGE OLDSAGER; vrd Oldsag-Committeriv.

A. UDGRAVNINGER PAA LANGELAND.

.Blandt de talrige Gravhoie, som findes paa Lange-

land, lod Lehnsgreven af Alilefeldt-Laurvig tre mærkelige

undersoge ved Cand. Theol. K. F. Wiborg, af hvis om-

stændelige Beretning nedenstaaendc Linier tildeels ere

uddragne.

Den forste Hoi var beliggende paa en Mark, der

borer til den saa kaldte Stovergaard mellem Freisvig og

Tranekjær. Gaardfæsteren havde allerede i Forveien be-

gyndt at grave i Hoien og derved nedvæltet en stor Over-

liggersteen fra dens Top. I Midten af Hoien fandtes i

Retningen NO og SV et Gravkammer, omtrent 12 Alen

langt og 4 Alen bredt, dannet af store paa den indad-

vendte Side flade Stene af 2} Alens Hoide. Fra den

sondre Side forte en steentakt Gang af omtrent 6 Alens

Længde ud til Yderkanten af Hoien. Den paa andre Steder

gjorte Erfaring, at Ligene i den ældste Tid stundum bc

gravedes i disse steentakte Indgange, bekræftedes ogsaa her.

Ikke alene havde Bonden i den yderste Ende af Gangen

tidligere fundet en Hovedskal med nogle Been, men senere

fandtes ogsaa to Skeletter og ved disse adskillige Redskaber

af Flint. I den ene Ende af selve Graven laae ved en Mængde
Menneskebeen Fragmenter af idetmindste ti forskjellige

Krukker af den sædvanlige Art, som pleier at forekomme

i lignende Steenkamre. Nogle have været meget raat for-

arbeidede og temmelig store, andre derimod smaae, men

ulige smukkere. Endvidere fandtes i Graven en heel
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Deel meget fortærede Ravsmykker og forskjellige Kiler,

Knive ni. v. af Flintesteen , samt Kjævebenet af en

Hest. Det kan endnu bemærkes, at der i denne Grav ved

Hovedet af det ene Skelet optoges en stor Mængde

Skaller af en vegetabilsk Substants, som strax bleve er-

kjendte for Bogbvedeskallcr.

De to folgende Hoie, som bleve udgravede, laae

begge i en Mark, Sondre Slette kaldet, ved Byen Frels-

vig, og hævede sig ikkun omtrent 1 Alen over Markens

Overflade. Begge Hiiies ydre Form var paafaldende ved

Forholdet mellem Længde og Brede. Den ene var 10

Favne lang og 5 Favne bred; den anden var derimod

37 Favne lang og 5£ Favne bred; desuagtet indeholdt de

hver kun to Grave. Hoiene laae begge omtrent i Ost og

Vest; Gravene derimod i Nord og Syd, med Indgang

fra Sydsiden.

I den mindre Hoi , der havde været omsat med to

ovale Rækker Stene, vare Gravene af sædvanlig Form;

den storste af dem havde to store Overliggere, hvis

oversle Deel stak frem i Jordskorpen. Graven, som var

5 i Alen lang, 3 Alen bred og havde et Steenror af 3

Alens Længde til Indgang, var tildeels fyldt med Bankesand,

men i Bunden laae Strandgruus og Muslingskaller, og derpaa

Levninger af et Skelet samt tre saakaldte Smalmeisler af

Flint. Midt paa Hoien var en mindre næsten i Pæreform

bygget Grav, 5 Alen lang og paa det bredeste 3 Alen,

men uden Steenror og ikkun % Alen dyb, hvorimod den

foregaaende havde en Dybde* af omtrent 2 Alen. Denne

manglede ogsaa Overligger og var fyldt alene med

Bankesand ,
uden Underlag af Strandgruus. Her fandtes

to vel conserverede Skeletter, en temmelig stor cirkel-

rund flad Ravperle, som dog ved Opgravningen blev

noget beskadiget, en Mængde Flintredskaber, Flintflækker
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og Fragmenter af Leerkar. Ogsaa Trækul, som jævnlig

forekomme i disse Grave, fandtes i temmelig Mængde
lier. Endnu udgravedes i den vestlige Ende af Hoien en

liden Steensætning af meget uregelret Form; den var

næsten fyldt med Smaastene, men indeholdt aldeles intet

uden Kul.

Paa den tredie Hoi, som uautet sin store Lænede

ogsaa ikkun indeholdt to Grave, vare disse af en sær-

egen Form. De laae nemlig paa langs med Hoiens Sider

og havde hver kun een Overligger. Den mindste var
2.^

Alen lang og 2J Ovarteer bred, den storste var 2 Alen

3^ Ovarteer lang og 3 Ovarteer hred. Da tilmed Inder-

siderne af Stenene vare omhyggelig afglattede og Dybden
kun omtrent 1} Alen, lignede Gravene ganske Eiigkister

af Steen. Ligesom de for omtalte vare disse Grave

fyldte med Bankesand, der var lagt ovenpaa Strandgruus

og Muslingskaller, men her hvilede igjen dette Underlag

paa et Flisegulv af tæt sammenfoiede flade Stene. I den

mindste Grav laae to Skeletter, men ingen Flintredskaber

eller Leerkar; derimod fandtes et smukt udarbeidet Been-

stykke med Zirater paa Ydersiden, hvis Bestemmelse er

uvis og som vi her have ladet afbilde:

Det er ret mærkeligt, at et aldeles lignende Stykke

ogsaa fandtes i den storste Grav, som ligeledes inde-

holdt to Skeletter, men hverken Flintredskaber eller

Leerkar.
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ET PAR ORD OM GORMS OG THYRES HOIE
I JELLINGE, af J. J. A. Worsaak.

ili,\M)T de tusinde og atfer tusinde Gravhoie. som ad-

spredte rundt om i Landet, i Skove, paa Marker og Heder,

gjemme Benene af længst uddode Slægter, hvis Navne

og Bedrifter tildeels ere sunkne i Forglemmelse, ere

ingen mærkværdigere, end de to mægtige Kæmpehoie
ved Jellinge, hvori et Kongepar hviler, som visselig vil

mindes, saa længe Historiens Rost taler til Folket.

Gorm, med Tilnavn den Gamle, herskede i Slut-

ningen af det niende Aarhundrede over en liden Deel af

Danmark, der dengang var deelt i mange smaae Stater

under forskjellige Herskere. Men snart hleve hans Ene-

mærker ham for indskrænkede. Med Sværdet i Haanden

angreb han og overvandt Smaakongerne, indtog deres Be-

siddelser og samlede saaledes Danmarks adsplittede Rige
til et fuldstændigt Hele. En saa betydelig og gjennem-

grihende Statsomvæltning niaatte naturligviis have de vig-

tigste Folger. Den Magt, der tidligere havde været Manges

og som derved ofte var bleven Aarsag til blodige indvortes

Stridigheder, gik nu over i een Mands Haand, hvorved

Ledigheden aahnedes til nyttige Indretningers Fremme.

At Christendonunens Indforelse forberedtes ved Rigefs

Forening er utvivlsomt, endskjiindt den ingen Fremgang
lunde under Gorm, der som raa Kriger med Grumhed

forfulgte de Christne.
'

Gorms i Sagn og Sange forherligede Dronning Thy re

var en Datter af Klag Harald, en Underkonge i Jylland

eller Holsteen. Allerede i sin tidlige Ungdom udmærkede

hun sig ved den Kjærlighed til Fædrelandet, Snildhed og

Djærvhed, som sikkrcde hende et varigt Minde i de

Danskes Hjerter. Det fortælles, at da Gorm var paa
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Frieri, havde han Dromrrtej som Thyre tydede, hvorved

der afvendtes en heklagelig Hungersnod fra Danmark.

Af Taknemmelighed herover kaldte de Danske hende

Danehod eller „Danmarks Prydelse", et Tilnavn, „som
hun med Rette fortjente", da hun senefe anlagde den be-

romte Vold Dannevirke, der skulde tjene Danmark til

Forsvar mod fjendtlige Indfald.

Gorm og Thyre havde- to Sonner Knud og Harald.

Knud hesad sjeldne Egenskaher, og var saa elsket af

Folket, at det gav ham det skjonne Tilnavn Daneast

(de Danskes Kjærlighed) ; Harald derimod var ikke yndet og

viste tidlig en vild, ustyrlig Characteer. Gorm elskede

derfor Knud hdiest og havde gjort det Lofte, at den, de

hragte ham Efterretning om denne hans kjære Sons Dod,

skulde miste Livet, da han nok forudsaae, at han ikke

vilde overleve Knud. Da denne imidlertid var falden paa

et Vikingstog i Irland, lod Thy re Spiseværelset i Kongs-

gaarden overtrække med sort Vadmel, bod Alle under

Maaltidet iagttage en dyb Taushed og underrettede saa-

ledes paa en forhlommet Maade Gorm om, at den frygtede

Ulykke var indtruffen. Gorm udbrod: „saa vist sorger

nu hele Danmark, som min Son Knud er dod", blev

strax syg og samledes næste Dag med sin forudgangne

Yndling. Thyre synes efter dette at have overlevet Gorm,

men det maa ikke lades ubemærket, at Historien om den

Tid er meget usikker og at andre Omstændigheder tyde

paa, at Thyre dog muligen kunde være dod forend Gorm.

Imidlertid ere alle enige om, at Gorm og Thyre,
det sidste hedenske Kongepar, stædtes til Hvile paa

gammel nordisk Viis i de to store Kæmpehoie, som ligge

paa begge Sider af Kirken i Jyllands beromteste Landsby

Jellinge , hvor der dengang var en af Rigets Kongsgaarde.
Ikke alene fortælles dette af de gamle Skribenter, ikke

alene ere Hoiene de storstc Gravhoie i Danmark, men,
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livatl der er endnu mærkeligere , ved Jellingc Kirke

kneise den Dag i Dag de ældgamle Mindestene, som op-

reistes paa Kongeparrets Grave. Adskillige Forfattere

endogsaa i den nyeste Tid have vel villet drage disse

saakaldte „Jellingestenes" Ægthed i Tvivl, men Under-

søgelser af de kyndigste Lærde have viist, at Indvendingerne

mod Insk rifternes Authenti for en stor Deel have deres

Oprindelse fra urigtige Læsemaader og ufuldstændige Afbild-

ninger. Den store Runesteen, som for Tiden ligger uden-

for Jellinge Kirkedor, var forhen opreist paa Kong Gorms

Gravhoi, hvor den dog næsten var sunket i Jorden, da

den 1586 igjen opgravedes og nedrulledes af Hoien.

Den heretter, at „Kong Harald lod gjore denne Gravhoi

for Gorm sin Fader og Thyre sin Moder; den samme

Harald som erhvervede sig hele Danmark og Norge og

antog Christendommen (eller christnede sit Folk). Den

mindre Runesteen, som sandsynligviis tidligere har ligget

paa Thyres Hoi, har følgende Indskrift: „Gorm gjorde

denne Hoi efter sin Kone Thyre Danmarksbod".

Thyres Grav angives af Sagnet at være den nord

for Kirken liggende Hoi. Den Glorie, hvormed hendes

Minde hos Folket var omgivet, maatte naturligviis for-

aarsage, at der skete Undere ved hendes Grav. Fra Hoien

udvældede en Kilde , hvis Vand antoges at besidde

lægende Kraft, og hvortil der gjennem en lang Række af

Aar gjordes Valfarter af Kroblinge og Syge. Men da

en Bonde engang, som man fortæller, vadskede sin syge

Hest i Kilden, tabte Vandet den lægende Kraft og ende-

lig (1820) udtonedes Kilden ganske. Dette var et he-

tydeligt Tab for Jellinge, som ofte lider af Vandmangel,

og Bonderne besluttede derfor at udrense den tragtformige

Aahning, hvori tidligere Vandbeholdningen havde været.

Mange troede maaskee ogsaa at kunne finde de Kobber-

render, som efter Sagnet ledede Vandet fra en Gravhoi
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paa Rugballe Mark til Thyres Hiii, men istedet derfor

traf de paa en heel Deel store Stene og neden under

disse paa en særdeles mærkværdig Boutue, d;tkket af

Egebjelker , 11 Alen lang og 2| Alen lioi. Gravstuens

Vægge, der havde været beklædte med uldent Toi, danne-

des af Eseplatiker, bag ved hvilke var stampet et fast

Leerlag, hvorpaa Loftsbjelkerne hvilede. Gulvet bestod

af Egebredder, som vare lagte meget noiautigt ved Siden

af hinanden, uden dog at være sammenidoiede. Ogsaa
Loftet havde været beklædt med Egeplanker, men disse

vare tildeels nedfaldne og knækkede. Denne Opdagelse

var saaledes tilfældig; Bonderne havde ikke gravet med

tilborlig Forsigtighed eller med nogen Plan, hvorfor ogsaa

Huistuen fyldtes med vaadt Muld, der efterhaandeu ned-

rullede og hindrede meget den noiagtige og omhyggelige

Undersøgelse. 1 Graven opdagedes aldeles ingen Lev-

ninger af Been: derimod forefandt man et næsten opraadnet

Skrin, af Form som en rund Kuffert: det var digtet i

Bunden med Haarfletninger. Ved dette laa en liden Fugle-

ligur, som havde været forgyldt, og et lidet, indvendig

forsvidt, Bæger af Solv. lovrigt fandtes kun end en

Fuglefigur og nosle andre mindre betydelige Ting l
.

Hvad der især maa have været Aarsag til at Ud-

byttet var saa ringe, var den Omstændighed, at Hoieo

tidligere havde været undersiigt. Det saaes nemlig tyde-

ligt, at i Hoistuens Loft vare „fire af Bjelkerne fra ældre

Tid af oveihuiigede. og at saaledes en forhen anstillet

Eftergravning i en nu ubekjendt Periode niaatte være

skeet' . Opdagelsen af et lidet Stykke Voxlys paa en

af de yderste Tonimerstokke i Loftet besfvrkede ydermere

Formodningen herom 2
.

2

) Jfr. Magnusens og Thomsens udforlige Beretninger om

Opdagelsen i Antiqvariske Annaler IV, nag. 61-110. 2
) Jvfr.

Antikvariske Annaler IV. 79, 95-G.
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Den Beretning, at Kong Frederik den Fjerde havde

omsat Hoienc med Steengjærder
l

, vakte tidligen den

Tanke hos mig, at han ogsaa havde ladet grave i dem.

Heroin forvissedes jeg fuldkomment ved at gjennemgaae
en gammel gliber daticus" i Jellinge Præstegaards Archiv,

hvori limirs nogle Optegnelser fra Midten eller »Slutningen

af det forrige Aarhundrede , der i ordret Afskrift lyde

saaledes; lt
Efter en gammel Mand Anders Jensens Be-

retning saa vidt hånd kand erindre, hlef Dronningens Hoi

udgravet af Jelling Bymænd efter Kongelig Ordre 1704,

da hånd som Dragon var med i Mynstringen ved Pintse-

Tider paa Faarup-agre. Ellers beretter hånd samt en

gammel Kone her i Byen, at der har stedse paa Hoyen
indtil dens udgrafning været mangfoldige Carusser; den

gamle Kone siger og, da Vandet var udlobet hlef det

proberet i et hul paa hoyen med en Stage af 13 Alens

Længde, om der kunde med samme naaes bond, mens

var ingen at finde". Endvidere fortælles der et andet

Sted i samme Bog: 4t
Norden ved Kirkegaarden er en meget

stor Hoi, hvorudi Dronning Tyro er begravet, og ved

samme mærkværdig, at ovenpaa Hoien er som en liden

Dam og siges sjælden at blive tor; i forrige Tider be-

rettes, den har aldrig blevet tor, men ved det den i sal.

Kong Friderich 4des Tiid og efter hans Befalning, da-

Hand ved Jelling lod mynstre Landfolket, hlef paa den

nordre side udgravet, er kuns til nogen bestandighed en

rund Distance af 8 a 10 Alen med Vand udi".

Af disse sikkert troværdige Beretninger
2
opskrevne af

tvende Præster, sees altsaa ikke alene, at Frederik den

*) ibd. p. 75. 2
) Fred. den 4de drog nemlig i det ommeldte

Aar 1704, efter (15-16 Mai) at have mynstret en Deel af den ny

oprettede Landmilits i Kjærelund ved Ringsted ,
over Colding ,

Aarhuus og Fladstrand til Norge , og har saaledes efter al Sand-

synlighed virkelig været i Jellinge og mynstret Landfolket der

(jvfr. Bussæus : Dagregister p. 62).
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4de har ladet Dronningens Hoi udgrave i den nordre Side,

men ogsaa at Vandets Aftagen paa Hoien skriver sig fra

den Tid af, indtil Kilden ved den sidste Udgravning

ganske stoppedes. Det synes imidlertid neppe troligt, at

Frederik den Fjerde ved denne Undersogelse har gjort

noget Udbytte eller overhovedet truffet paa Gravstuen,

thi i dette Tilfælde havde Historien upaatvivlelig givet os

Underretning derom, saa meget mere, som Kunstkamret,

hvori alle fundne Oldsager dengang opbevaredes, ikke

indeholder nogetsomhelst fra Thyres Hoi. Vi maae der-

for antage, at denne endnu tidligere er bleven undersogt

og bercivet sine Kostbarheder, maaskce ved de i den ældre

Middelalder bekjendte „Hoibrydere". Sandsynligviis har

denne tidligere Gravning været Aarsag til Kildens Opkomst,

idet Vandet efterhaanden sandede sig i det tragtformigc

Hul, som maatte blive tilbage efter Gravningen.

Om Kong Gorms Hoi, der ligger syd for Jellinge

Kirke, nogensinde forhen har været undersogt, er aldeles

ubekjendt. Da dens Form er vel vedligeholdt, antages

den i Almindelighed for at være ganske urort, og det er

derfor meget ofte i nyere Tid, i Særdeleshed i Jellinge-

Egnen, bragt paa Tale, hvor onskeligt det vilde være

tt
at man foretog en noiagtig Undersogelse af Kong Gorms

hidtil uaabnede Gravhoi, da man rinieligviis der vilde

kunne gjore et for Videnskaben mærkeligt Fund".

Om denne Sag skal jeg tillade mig at udvikle mig
lidt noiere.

Efter hvad ovenfor er berettet om den i ældre Tid

foretagne Opbrydning af Thyres Hoi synes der aldeles

ikke at være nogen Grund til bestemt at troe, at Kong
Gorms Hoi skulde være forbleven uaabnet til vore Dage.

Tvertimod maatte man snarere antage, at de med Gorm

nedlagte Vaaben og Kostbarheder i hulere Grad, end

Dronning Thyres Smykker, have lokket Hoibryderne til
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at undersogc hans Grav. Selv nogle dunkle forvirrede

Sagn, der synes at tyde paa tidligere Gravninger, for-

tælles endnu af overtroiske Gamle i Jellinge; vi tage derfor

ikke i Betænkning at meddele enkelte her, ihvor fabel-

agtig end deres Indklædning maatte forekomme Læserne.

„For mange Aar siden var Indgangen til Gorms Grav-

stue aaben; alligevel vovede Ingen at gaae derind, ftir

man fik en Hyrdedreng overtalt til med et Reeb om Livet

at foretage sig denne farlige Vandring. Da det varede

Bonderne for længe, inden han kom tilbage, trak de i

Rebet, men dette var brændt itu og Hyrden saaes aldrig

mere. En anden Gang begyndte Bymændene i Jellinge

at undersoge Kongens Htii i den Tanke at finde Kost-

barheder i den, men da de havde gravet et godt Stykke

ned, traf de paa en stor sort Hund, og de maatte da

lade Arbeidet fare. Siden den Tid har man ikke fore-

taget sig Noget derved, da desuden ifolge gammel Spaa-

dom, Jellinge skal brænde, naar Gorms Hoi bliver aabnet".

Men om det endogsaa saaledes er sandsynligt, at

Hoien forhen har været undersogt, mangle vi dog Vis-

hed derom, og der er Mulighed for det Modsatte. Under

disse Omstændigheder vilde det derfor vistnok være sær-

deles onskeligt, at Hoien blev noiagtigen undersogt, og
at dette maatte skee det allersnareste muligt. Mange ville

upaatvivlelig indvende herimod, at de Dode skulle hvile

i Fred, og at det af den Grund er urigtigt, for ikke at

sige uchristeligt, at undersGge de gamle Grave. En saa-

dan Indvending maatte man fuldkomment billige, hvis

alene unyttig Nysgjenighed var det egentlige Motiv til

Udgravningen. Men den kan neppe træffe, hvor det

gjelder om at berige Videnskaben ved Undersogelser,
som muligen ville kunne tjene til at oplyse meget i den

Tids Historie, om hvilken vi af skriftlige Beretninger

ikkun vide saa saare lidet, og hvor de fornodne Grav-
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ninger blive foretagne med al mulig Pietet og Ærlukllg-

hetl mod den Afdodes Aske. Det vil derfor vistnok

heller ikke lettelig være faldet Nogen ind at erklære den

for adskillige Aar siden foretagne Undersogelse af Erke-

biskop Absalons Grav i Sorti for usommelig, hvorimod

vi i Sandhed snarere maatte onske, at mange slige Under-

søgelser fandt Sted, thi derved vilde 'ufeilbarlig megen

Usikkerhed og mangen Tvivl hæves i Historien.

Med Hensyn til Kong Gorms Grav er der i den

ommeldte Henseende endnu saa meget mindre Grund til

Betænkeligheder, som vi omtrentlig kunne vide forud,

at Hoien indeholder en Gravstue af samme Beskaffenhed

som Dronning Thyres. Udgravningen af Gorms Hoi vil

saaledes egentlig aldeles ikke være andet, end en Aab-

ning af hans nu tillukkede Gravcapel. Hvis Hoien ikke

tidligere er plyndret, og Gorms Been endnu findes i

Gravkammeret, vilde der dog neppe være noget anstøde-

ligt i omhyggeligen at undersoge Alt hvad der var ned-

lagt i Hoien og derefter igjen tillukke denne, ligesom Til-

fældet var med Absalons Grav. Endnu mindre stodende

vilde det naturligviis være, naar Gravkammeret var ligj
-

saa tomt, som Dronning Thyres, thi i saa Fald kunde

det dog ikke siges at Kong Gorms Fred i Graven blev

forstyrret. Men i sidste Tilfælde vilde der med mere

Grund kunne indvendes, at det ikke var til nogen Nytte

at finde en tom Gravstue, hvis Beskaffenhed i Forveien

var bekjendt. Rigtigheden heraf maa vel for en Deel

indrommes
; men det maa dog paa den anden Side be-

mærkes , at ligesaa vist som Dronning Thyres Grav-

stue blev meget beskadiget derved, at Bonderne uventet

stodte paa den, i Særdeleshed da den paa Hoien tidligere

værende Vandbeholdning maatte have havt en meget

skadelig Indflydelse paa Træværket i Graven og bevirket

dettes hurtigere Forraadnelse, ligesaa vist er det ogsaa.
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at Kong Gorms Gravstue, hvis den, som rimeligt, er af

samme Beskaffenhed som Thyres, ved en hensigtsmæssig

og med fornoden Sagkundskab ledet Undersogelse vilde

kunne conserveres ulige hedre. Min Mening er det nemlig,

at Gravstuen, naar den ikke indeholdt Kong Gorms Been,

burde staae aaben og være tilgængelig for Publikum l
,

thi selv om den befandtes at være temmelig skrobelig,

vilde det dog neppe være forbundet med uoverstigelige

Vanskeligbeder at afstive den saaledes, at man uden Fare

kunde bestige den, og sæt at den endogsaa efter nogle

Aars Forlob styrtede sammen, saa var det dog under

alle Omstændigheder bedre, at den var bleven bekjendt

og beseet af Mange, end at den utilgængelig for Alle,

skulde synke sammen af Ælde inde i Hoien. Hvor stor

Interesse det vilde have for enhver Dannet at betræde

den sidste hedenske Konges Gravcapel
— et Mindes-

mærke, hvortil neppe noget andet Folkeslag i Verden

vilde kunne opvise Magen, trænger vistnok ikke til nogen

vidtloftig Forklaring. Vi troe derhos ikke at gaae for

vidt ved at paastaae, at en Aabning af Gorms Hoi vilde

bidrage meget til at vække Sandsen for vore herlige Old-

tidsminder, og den Fædrelandskærlighed og Agtelse for

vor Nationalitet, som er uadskillelig herfra.

At den foreslaaede Undersogelse af Kong Gorms

Hoi maatte skee det allersnareste muligt, er et Onske,

vi ikke ofte nok kunne' gjentage. Ikke alene bliver det i

Hoien formeentlig værende Trægravkammer Aar for Aar

svagere, men, hvad der er af mere væsentlig Betydning: i

Jellinge leve endnu adskillige kyndige Mænd , som vare

tilstede ved den tidligere Gravning i Dronningens Hoi,

og hvis Raad og Hjelp derfor vilde have stort Værd.

J

) Nafurligviis dog med de fornodne Indskrænkninger, saa-

ledes at Kamret blev lukket ved en Dor, hvortil Præsten eller

Skolelæreren maatte have IN (iglen.
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Ved saadanne Undersogelser er det nemlig af særdeles

og uberegnelig Vigtighed iforveien at være noie under-

rettet om, hvorledes Htiienes indre Beskaffenhed er og

hvorledes deres Aahning paa den nemmeste og hensigts-

mæssigste Maade vil kunne iværksættes, thi herved spares

betydeligt baade paa Tid og Bekostning, uden at tale om

at Resultatet snarere vil være istand til at fyldestgjore

vore Forventninger.

Hvad der imidlertid tilsyneladende meest af Alt kunde

tale mod Udgravningen
— er den betydelige Pengesum,

som antages at ville medgaae til Arbeidet. Rigtignok er

Hoien af meget usædvanlig Omfang og Storrelse; men

at der skulde udfordres en stor Capital til dens plan-

mæssige Udgravning er dog ingenlunde troligt eller sand-

synligt; vi maae i denne Henseende vel vogte os for at

drage Sammenligninger med Omkostningerne ved de efter

Forholdenes Natur temmelig usikkre tidligere Arbeider ved

Thyres Hoi. Overhovedet vilde det være af megen In-

teresse, hvis de locale Forhold forelobig kunde blive

noie undersogte af ^nogle Sagkyndige, hvem det maatte

paalægges at indgive detaillerede Beregninger og Forslag

til Arbeidets hensigtsmæssigste Udforelse, Herved var

allerede meget vundet; thi befandtes det da, at Om-

kostningerne ikke vilde blive for store i Forhold til Under-

søgelsens Vigtighed og Interesse, kan der vel peppe være

Tvivl om, at denne vilde blive anstillet det snareste

muligt. .

Maatte disse Linier bidrage til at Sporgsmaalet om

Undersøgelsen af et af vore mærkeligste Oldtidsminder,

nærmere kunde blive omdebatteret, da er min Hensigt

med dem tilfulde opnaaet!
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SPROGKUNDSKAB I NORDEN. BEMÆRKNINGER
TIL NOJERE OVERVEJELSE, fremsatte af

N. M. Petersen.

\

Den sforste Glæde for en tænkende Mand er at

opdage Sandhed
; den næste derefter, at rive sig los

fra gamle Fordomme.»

Frederik den Andet

'en menneskelige Kundskab voxer og skrider frem i

det Uendelige. De aandige Dampmaskiner arbejde med

samme Færdigbed, som de materielle, og ligesom disse

forbinde fjærne Stæder og Lande, saaledes knytte hine

Kundskabens Enemærker til hinanden, hvilke for vare

adskilte ved et umaadeligt Svælg.

Denne Erfaring bekræftes ved alle Videnskabens Fag;
ved Filologien eller Sprogvidenskaben i ligesaa huj Grad,

som ved de andre. 1 lang Tid, i mange lange Aar-

hundreders Række dannede Indsigt i det rommerske Sprog
al Filologis Grundvold; og den Tanke, at det var muligt

at gaa udenfor den , at der udenfor den gaves noget fast

Punkt, hvorpaa man kunde staa, opstod aldrig, eller blev,

hvis den opstod, betragtet som Daarskab. Den betragtes

maaskee af mange saa endnu; men det bliver dog stedse

mere og mere klart, selv for den mest Stærblinde, at det

rommerske Eneherredonmie tredie Gang nærmer sig sin

Ende. Fiirste Gang herskede ()et materielt ved Vaabnenes

Magt over Folkene; anden Gang laa det som en Blyvægt

paa Folkenes Samvittighed; tredie Gang indsluttede det

som i en Tryllekreds Folkenes Intelligens. Alt hvad der

vilde tænke, maatte tænke paa rommersk Viis. Men

endelig kom man under Vejr med, og man hviskede det

til hinanden, uden at det blev ænset, men nu raaber man
1840-1841.

j.)
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det hojt fra Tagene, at det rommerske Sprog i og for

sig ingen Grundvold har, at det ikke kan forklare sig

selv, at der er tusinde Ting i Sprogverdenen, der ikke

kan forklares af det, og at, ligesom den rommerske Ret

ikke er tilstrækkelig til at oplyse de nyere Rigers Institu-

tioner, saaledes er det rommerske Sprog heller ikke til-

strækkeligt til at oplyse Sprogenes Mysterier. Ved Siden

af den egentlige forhen saakaldte Filologi har der dannet

sig en anden, som omfatter alle de Sprog, der ligge

udenfor de gamle klassiske; og efterhaanden som den

voxer til, hliver den stedse mere dristig, og vil med det

forste vove, at ansee sig selv foi ligesaa vigtig, ligesaa nod-

vendig, som hin, ja formene, at den i visse Dele er

den Kilde, hvortil hin maa ty, naar den ret vil rense

sit eget Stof og hehandle det som det sig horer og hor.

Begge disse Filologier (thi det er vel paa Tiden,

ogsaa at tilstaa den anden, den yngre, dette Hædersnavn,

som den klassiske Sprogvidenskah hidtil har forheholdt

sig selv), begge disse Filologier maa nodvendig forenes.

De have begge samme Oprindelse, behandle begge samme

Stof, og have begge det samme Formaal. De kunne ikke

undvære hinanden. Paa hvilket Sted man end tager dem

i Ojesyn, saa have de nu, hver fra sin Side, udviklet sig

saa meget, at deres Grændser lobe ind i hinanden, og

ingensteds kan man nojagtig bestemme, hvor Skjellet

egentlig skal staa. Det er derfor bedst, aldeles at rykke

det op.

Den sammenlignende Sprogvidenskab har frembragt

disse overordentlige Resultater. Forst stode Latin og

Græsk som tvende adskilte Studier, det ene som Kejser-

inde over Aandens Rige, det andet som en stakkels

tjenende Terne, der brugtes til, engang imellem at aabne

Doren for hendes kejserlige Majestæt. Men den sammen-

lignende Filologi trak Tjenerinden frem, oplyste hendes
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ædle Byrd, udviklede hendes liidtil forborgne Dyder, og

viste, at hint Herredomme kun var usurperet. Den

gjorde endnu niere. De fattige Tiggerkvinder, der stode

udenfor, klædte i Pjalter, kom ogsaa undertiden indenfor

Duren 3 og da de kom til' Orde, vidste de at fortælle

meget om fjærne Lande, som de havde seet paa deres

Vandring, hvorom hine intet vidste og intet kunde vide,

men som Folk ogsaa lystedes ved at hore. Hidtil have hine,

som fore Herredommet i Borgen, kun een og anden Gang

værdiget dem et naadigt Nik eller et huldsaligt Sideblik,

naar de kom frem med noget, som var værdt at hore;

men derved vil det ikke blive. De komme til, selv at

byde dem indenfor, at bede dem tage Sæde i deres fælles

Herskerborg, og at dele med dem deres rette Odelsgods.

Med andre Ord: der forestaar Sprogvidenskaben,

som saa meget andet, en Reform. Men hvorledes, kunde

man vel nu sporge, efter at Fremgangen dertil allerede

er begyndt, hvorledes er det gaaet til, at man saa lang

Tid er bleven staaende ved eller hængende i det Gamle,

og hvorledes gaar det til, at man nu bryder Hul derpaa,

og efterhaanden river det ned? Paa samme Maade, maa

man vel svare sig selv, som det 'er gaaet med alt andet

i Verden: Saalænge man holder Aanden fangen, kan den

ikke komme tilsyne; naar man loser dens Lænker, be-

gynder den sin Virksomhed. Men Aanden holder man

altid fangen, naar man binder den til noget enkelt Be-

staaende, og ikke vover at kaste Blikket udenfor dette;

Aanden giver man altid los , naar man drager den til den

enkelte Ting indskrænkede Betragtning over til noget

Universelt. Aanden er fangen hos ethvert Folk, der ikke

betragter andet, end sig selv, sine nedarvede Vaner, og
udvikler sig ene og alene i denne Retning. Aanden er

fangen ved enhver religios Betragtning, der er bunden

ved en Bekjendelse, og sætter selve sit Væsen i at haand-

12*
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hæve denne. Aanden er fangen ved enhver Sprogbetragt-

ning, der drejer sig om eet hestaaende Sprog, og ikke

gjor andet til sit jYIaal, end at fremstille de tte Bestaaende.

Aanden vaagner hos et Folk, naar det sammenligner sin

Forfatning med andres, ikke blot stiger at vedligeholde

det Særegne, men at tilegne sig det Almengyldige; Aanden

vækkes i den religiose Betragtning, naar den evangeliske

Historie ikke opfattes' som et Brudstykke for sig, men

indtager sin rette Plads som en Del af Menneskeslægtens

Historie; og Aanden kommer endelig tilsyne i Sprog-

betragtningen, naar det enkelte Sprog fremstilles i sit

rette Forhold til hele den Sprogstamme, til hvilken det

horer.

Den Reform, som her tilsigtes, kan da kun opnaas.

naar Sprogvidenskaben efterligner Naturvidenskaberne, og

saaledes som disse udbreder sin Betragtning over det

Hele. En anden Forfatter har allerede udtalt dette saa

klart, at jeg ikke veed bedre, end at hensætte hans Ord.

Den som foretager sig, siger Tullbcrg (Fransk spraklæra.

Lund, 1839. Fortalen), att skrifva en spraklæra, væljer

gemenligen en af tvenne vægar: antingen trampar han

troget-och beskedligt den væg hans fiiregångare banat,

liksom vore denna den enda rætta (så ær fallet med de

flesta); eller oekså ser han sig ut en egen væg, vid hvars

betrædanda han, full af sjelffortrostan, sioter ifran sig de

ledsagarinnor, hvilka stå tillhands att for honom utpeka

den rætta stigen. Den fiirres lætta nx'idor forbiser jag,

men den sednares forsfik att, med forbiseende af slægt-

språken, endast på den losa grunden af ett enskilt språks

foreteelser bygga ett systæm, ær lika djerft, som om en

naturforskare, sedan han granskat en enskilt serie af

naturprodukter, ville, med forbiseende af sidofrændska-

perna, genast uppfora for denna serie ett eget systæm.

Det ær den komparativa rigtning naturvettenskaperna i
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sednare lider antagit, som hojt dem lill, hvad de æro:

från ctt maskinmæssigt observerande och beskrifvande

af former till utredande af dessas uppkomst och inbordes

sammanhang; på samma gang som det ær just denne

uteblifna rigtning af språkstudiet ,
som vå!Iat, att dette

studium ænnu knappt hunnit upparbeta sig till vetten-

skaplig standpunkt, helst de få fortjenstfulla forsiiken på

denna væg, såsom de af en Rask eller en Grimm, ænnu

for det mesta mast træda i skuggan. Det framstår imedlcr-

tid som en naturlig foljd af den vanliga språkhehandlingen,

att de llesta språklæror, den lærda verlden har at framte,

æro gemenligen intet annat æn litteræra flickverk, mer

eller mindre nætta, mer eller mindre innehållsrika. I den

ena fornimmes en ny lapp hær, i den andra der, och

for språkvettenskapen ær intet vunnet. På den kompara-

tiva vægen sættas vi i stand att med lifliga och sanna

færgor skildra icke Mott de enkla sprak, hvilka tillhora

samma gren, men också alla spridda grenar af samma

språkstam; ja, hela språkstammar, hela språkklasser, till

och med en hel språkætt. Och hvad hindrar oss sedan

att jæmfora en språkætt med en annan? Må då språk-

studiet fii I ja naturvettenskapernas hærliga exempel!

Disse Tullhergs Ord indeholde et rigt Grundlag til

nærroere Eftertanke. Naar han henviser til Naturforsk-

ningen, og omtaler det ilde bevendte Fqrsog, efter et

enkelt Sprogs Former at bygge et System, saa har han

dertil fuld Foje. Thi Grunden til, at Sprogforskningen i

flere Aarhundreder har staaet paa et saa lavt Trin i

Europa, maa fornemmelig suges i det latinske Sprogs

Eneherredømme og Filologernes Bestræbelser for at hævde

dette. Granskningen, der var indskrænket til saa snævre

Grændser, kunde aldrig udvide sig til nogen grundig Be-

handling. Det engang opstillede Dcklinationssystem f. Ex.

vedblev uforandret, saaledessom det harlad lilfældii? varblevet
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til, at staa som et mekanisk Stillads, uden Tanke om

Sprogets indre Organisme, og om den Harmoni, som ud-

springer deraf. Filologernes Bestræbelser gik blot ud

paa, at bibringe Lærlingerne Sproget i disse en Gang for

alle faststaaende Typer, og enhver Afvigelse derfra an-

saaes som en dodelig Synd imod Sandhed og Smag.
Derved skabte man efterhaanden det ene Automat efter

det andet, hos hvilke der ikke kunde være Tale om Selv-

udvikling, men den ansaaes for det bedste, der bedst

kunde efterligne sin Lærer, og sammenstille de af hans

Mund opsnappede Talemaader. Det er virkelig besynder-

ligt, at dette Munkeherredomme i saa mange Tider har

kunnet hævde sig, og at man
ej kunde komme til Indsigt

om, at denne tvangfulde Bevægelse i et dodt Element

umulig kunde fore til Liv, til fri Udvikling, til grundig

Selvtænkning. Naar man nu endelig naaede ihn Hensigt,

man havde for Oje, saa kunde man vel sporge, naar man

endelig fik en Opsats frem, der ikke indeholdt andet end

ciceronianske Talemaader, naar man fik alting sagt paa
visse engang bestemte Maader, hvad havde man da ende-

lig vundet? Hvad andet, end i det hojeste slette Tanker i

et smukt Sprog, et hult Indre i en smuk Dragt. Og
hvad var Fiilgen anden, end at man bedrog Verden og

sig selv. Harmoni kan kun da finde Sted, naar det Indre

og det Ydre svare til hinanden, naar sunde Tanker ud-

gyde sig i en Strom af velvalgte Ord; thi Tanken skal

selv skabe sit Legeme, og enhver fri Tænkning fordrer

just et frit Element, hvori den kan bevæge sig. Ved at

lænkebindes til hvilketsomhelst dodt Sprog maa derfor

det Hojeste gaa tabt: Originaliteten, og alt hvad der kan

vindes ved saadanne Ovelser, kan ikke sættes hojere end

Svommeovelser paa tort Land, hvor den bevægede Bolge

mangler, den Kraft, som skal mode Muskelen i sin An-

strængelse, og ved sin Modstand give den Styrke. Be-
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synderligt, man vidste, at til tiet, som »jorde Cicero til

en saa fortrinlig Skribent, borte ogsaa den Lethed og

Smag, hvormed han dannede ny Ord og Vendinger, hvor

Tanken fordrede det, og desuagtet satte man Udtrykkets

hojeste Fuldkommenhed i, at blive staaende ved de Ord

og de Vendinger, han engang havde givet Hævd.

Man plejer at sige: Siig mig med hvem du omgaas,

saa vil jeg sige dig, hvorledes du er; man kan med

samme Sandhed sige: Siig mig, hvorledes dit Sprog er,

og jeg vil da sige dig, hvorledes du tænker; siig mig,

hvorledes dit Sprog er, og jeg vil da sige dig, om du

er stiv og kejtet og kantet, bornert og pedantisk, eller

om du er frisindet, ædel, ophojet og klarsynet. Enhver,

der skriver, udgyder sin Sjæl i sit Skrift. Men denne

fri Udgydelse finder kun da Sted, naar Sproget er hans

eget eller er blevet haus eget; naar det, hvad enten han

er fodt dertil eller ikke ,
er for ham som et Modersmaal.

Derfor var der en Tid, da der kunde tales og skrives

yndig og korrekt Latin, medens de Lærde indsugede

dette Sprog med Modersmælken , medens det var deres

sande Modersmaal; men denne Tid er ikke mere. Vi tale

og skrive Latin, siger Ernesti, sed qualis plurimorum ea

latinitas sit, videmus. Verba latina sunt, quis neget? at

nuilus sensus, nullus color, nullus ordo, nulla formå la-

tinitatis est. Nemo me pluris æstimare potest studia

doetissimorum hominum, qui arte Grammatica, Lexicis,

præceptisque stili, quem vocant, linguæ latinæ intelligen-

tiam adjuverunt. Hæc ita uecessaria sunt, ut, qui ædes

exstruere vult, posito fundamento cavere debet, ne postri-

die corruant. Sed funditus ex animis maxime tironum

evellenda opinio est, istos libros qui edidicerit, eura re-

pente linguam esse eloquentiamque latinam assecutum.

Res altius repetenda est: omnis eloquentiæ latinæ origo,

ambitus, vis, usus cognoscendus; ingeniorum Latinoium
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propria et doniestica indoles discenda: quam formam,

quem ordinem cogitandi et judieandi Latiui illi seeuti sint,

ijuem sensum pulchritudinis. svavitatis, gravitatis, urbani-

tatis, subtilitatis, ceterarumque rerum orationem vel or-'

nantium, vel aniplifieantium, vel illustrantium, habuerint,

quam vim singulis dicendi formis et veluti flexibus, quid

concinnitati , quid numero tribiieriot, intelligeudum, atque,

ut brevissime dicam quod sentio , elaborandum est omni-

bus iis, qui in bue genere doctrinæ recte velint versari,

ut, cimi jam ad scribendum accedunt, Protei instar, in-

genium mentemque suam oninera latinis veluti cojoribus

imbuere, Gernianos se esse, prope oblivisci, atque tum

in tractandis rebus, tum in verbis sententiisque expressam

pæne ex ipsis Latinorum iogeniis formani o ratio nis re-

tene possint. Hæc neque Grammatici docent, neque

Lexieograpbi instillant, neque stili præceptores ingerunt.

ftlagna in ea re, fateor. leclionis exercitationisque vis est.

Sed nunc cum adoleseentiluis res agitur, qui in seholis,

tanquam in palæstra quadam , præparandi sunt, ut, cum

ad pugnam venerint, sciant, quomoclo armis utantur.

Lectionis, ex qua illa omnia disci possint, ambitum scbo-

larum angustiæ non capiunt: omnem pæne vitam ille com-

plectitur. Saaledes er det. Naar vi ville være gode La-

tinere, skulle vi glemme os selv, glemme, at vi ere Nord-

boer, at vi ere Danske, anvende saa godt som bele vort

Liv paa, at forglemme os selv. Hvilken Fordring! Ingen

kan bære dybere Agtelse, end jeg, for de Mænd, som

gjore dette eller bvilketsomhelst andet Sprog til deres

Livs Studium, de tior visselig boldes hojt i Ære; men

om dem er her ikke Tale. Det er den store Hob af

de Studerende, som skulle lære Viisdom i Skolen , for at

anvende den i Livet, det er dens Ve og Vel vi skulle

have for Oje. Og er det da ret og billigt, at ville drive

dem til en Færdigbed. som vi ikke kunne give dem, som
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de ej kunne naa? at gj5re dem til bestandige Fuskere,

der dog, i Folge deres særegne Livsbcstemmelse, sjelden

eller aldrig kunne komme indenfor den sande Kunsts Ene-

mærker? at lade dem anvende deres kostbare Ungdoms-

aar paa Erhværvelsen at* en Kundskab, og paa denne

Kundskabs Forvandling til Færdighed, hvortil næppe hele

Livet er tilstrækkeligt? Om det end i sig selv er værdt,

ja maa ansees for et stort Gode, at kunne opofre sit

Liv til denne Færdighed, er det dog ret, dertil at opofre

alle? til en Færdighed, som ikke ti af hundrede, og, inden

ret længe, ikke een af tusende kunne opnaa. Indsee vi

dette, hvorfor skulle vi da fare fort i en Retning, som

Tiden allerede bar opgivet? hvorfor skulle vi ikke heller

bryde af strax, da der dog maa afbrydes? Men antage

vi ogsaa , at nogle, at de fleste, efter at have anvendt

deres kostbare Ungdomsaar og deres kraftige Manddoms-

alder paa at erhværve denne Færdighed, have gjort nogen

Fremgang deri, hvad have de da faaet for al denne Moje?

hvad besidde de da, hvormed de kunne betale deres

Gjæld til Forældre og Slægtninge og Fædrelandet? hvad

have de da, som kan troste dem selv, forædle deres

Væsen, og bringe dem deres e\ige Bestemmelse nærmere?

En Færdighed besidde de, en dyrekjobt Færdighed til at

kunne udtrykke deres Tanker i en fremmed Tankegang,

til at kunne gjengive deres Folelser i fremmede Former.

Fremmede for Hus og Hjem, for nordisk Skik, ville de

sætte deres Livs Hæder i, at lægge Fædrelandet i disse

fremmede Formers Lænker.

Ernesti har Ret, naar han fremdeles siger: Qui

verum quærunt/ et liheraliter judicare volunt, alterutrum

putabunt necessarium esse, ut aut omnem latine scribendi

dieendique consvetudinem aboleamus, aut, illa servata,

patiamur, ut, qui latinitatis vel eloquentiæ latinæ studium

cominendant, perfeciissimam ejus formåm proponant. sum-
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mani artem requirant, mediocritateni damnent. Her have

vi Valget. Velan, lad os afskaffe hele dette Væsen med

at skrive og tale Latin, betragtet som almindeligt Dannelses-

middel. Den Dannelse, som vi erholde ved de Gamle, be-

staar ikke deri, at vi slavisk efterligne dem, men deri,

at vi opfatte deres Aand, lade den gaa over i os, og lade

den igjen ved vore Midler virke udad paa vor ejendomme-

lige Maade. Men denne Aand erholde vi ikke ved moj-

sommelig at samle Floskler af dem, ved selv i vor modne

Alder som Skoledrenge at skrive deres Sprog, men ved

at kjende og trænge ind i deres Litteratur, ved at tilegne

os dens Skatte. Die Klarheit der Ansicht, die Heiterkeit

der Aufnahme, die Leichtigkeit der Mittheilung, das ist

es, vvas uns entziickt; und wenn wir nun behaupten,

dieses alles linden wir in den aeht griechischen Werkeri,

und zwar geleistet am edelsten Stoff, am wtirdigsten Ge-

halt, mit sicherer und vollendeter Ausfiihrung, so wird

man uns verstehen, wenn wir immer von dort ausgehen,

und immer dort hinweisen. Jeder sey auf seine Art ein

Grieche! Aber er sey's! Saaledes Gcithe. Er sey's, aber

auf seine Art! Lad os da af Grækerne lære denne ædle

Simplicitet, denne Lethed, denne Hojhed, denne rene Be-

handling af et gedigent Stof, lad os af Rommerne lære

denne Sirlighed, dette Alvor, denne Majestæt, men lader

os lære det saaledes, at det fra dem gaar over i vort

Væsen , og lader os saa udgyde denne ædle Simplicitet

og denne sublime Hojhed i vort Modersmaal!

2. Skal det nogensinde lykkes, at udvide Sprog-

videnskaben til det, den for os Nordboer maa være, saa

er det nodvendigt, at komme til den Overbeviisning, at

den hidtil ikke har naaet sit Maal, og at en af de storste

Hindringer derfor er Latinens Enevælde og det Afguderi,

som med den er drevet. Vi maa derfor i nogle Ojeblikke

dvæle ved denue Betragtning.
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Det er da værdt at bemærke, at Korstoge mod La-

tinen og det Væsen, som dermed folger, slet ikke er noget

Nyt, men at de allerede brnge have været prædikede af

Mænd, der vare levende besjælede af Folelsen for Menneske-

bedens Vel, af Mænd, der selv besade klassisk Erudi-

tion, men derfor ingenlunde vare blinde Anbefalere af ilet

rommerske Sprog. Her kun nogle faa som Exempler.

I Anti-Goeze opkaster Lessing det Sporgsmaal, om det

ikke var godt, at alle Religionsundersogelser, for at menig

Mand ej skulde tage Forargelse, hJeve forfattede paa

Latin. Han besvarer det, som man kan tænke, benæg-

tende, og undersoger iblandt andet, halvt ironisk, halvt

for Alvor, om det er gjiirligt, og om det er billigt. At

det er gjorligt, siger han, faar jeg vel tilstaa ; jeg faar

tilstaa, at der kunde og skulde gives en Rigslov derfor;

thi ringere Forbud vilde intet frugte. Det maatte gjælde

Hovedet eller i det mindste straffes med evigt Fængsel paa

Vand og Brod, uden Pen og Blæk, hvis nogen i det

hellige rommerske Rige skrev imod hellige Gjenstande,

uden paa Rommersk. Loven ligger jo allerede i det

hellige rommerske Riges Navn, og den skulde ikke være

gjorlig! Godt, vedbliver han; lad det da være gjorligt,

men er det ogsaa billigt? Kan overhovedet en Lov være

billig, som berettiger ligesaa mange udygtige Folk til

noget, som den udelukker dygtige derfra? Og hvem seer

ikke, at det her vilde være Tilfældet? Eller er det La-

tinen selv, som skaffer Dygtighed til at have og til at

foredrage Tvivl i Religionssager (eller i Almindelighed

til sund Tænkning og til grundig Udvikling)? Er det

Ubekjendtskab med Latinen, hvorved alle Mennesker uden

Undtagelse miste denne Dygtighed? Er der ingen sam-

vittighedsfuld, ingen eftertænksom Mand mulig uden Latin?

Gives der ingen Dumrian, ingen Nar med Latin? Jeg vil

just ikke lægge Vægt paa de Roxas Indfald, at ved La-
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ti nen bliver forst en Nar til en ret fuldkommen Nar, men

en Filosof bliver dog heller ikke ved den til en fuld-

kommen Filosof. Og desuden om hvad for en Kunnen

Latin er her Tale? Om at skrive det. Hvis nu Baco,

der ikke kunde skrive Latin, havde haft Reiigionstvivl,

saa maatte Baco have undertrykket dem? Saa havde en-

hver Lærer ved en Skole, der kan raspe et latinsk Pro-

gram sammen, en Tilladelse, som blev nægtet Baco? Jeg

(inder just ikke, at Baco tænkte som Huart, der ligefrem

holdt det for Tegn paa et skjævt Hoved, en Stymper,

naar nogen troede, at han i et fremmed Sprog kunde ud-

trykke sig bedre, end i sit eget; men Baco kunde maaskee

dog tænke: Skrive Latin snuledes, som jeg gjerne gad,

kan jeg ikke, og saaledcs, som jeg kan, gider jeg ikke.

Naar adskillige vidste, hvad det er for en Latin de skrive,

saa vilde endnu færre give sig af dermed. Med mindre

de skulde; et skal, der maaskee kan være gavnligt for

Sproget, men aldrig for Indholdet. — Hvad Lessing paa

sin egne sarkastiske Maneer her antyder, det paaanker

den ædle Bernardin de St. Pierre fra en anden Side af

sit Hjertes Fylde. Han gjor opmærksom paa, at det er

ikke Skolens Kappelyst, der danner Talenter, at de be-

romteste Skribenter af alle Slags, fra Homer til J. J.

Rousseau, ikke have gaaet i Skole, at Lærlinge, der

glimre i Skoleklassernes Routine, staa som morke Punkter

i Videnskabernes udstrakte Sfærer, eller med andre Ord,

at det er de saakaldte Læsehestes aandlose Virken i

Livet, der foder og nærer Pedanteriet og den aandige

Trældom; at Geniet, som dannes i Skolen, forst da ud-

vikler sit egentlige Væsen, naar det ryster Skolens Stov

af sig, og paa sine medfodte Vinger svinger sig op i (\en

Æther, hvor det alene kan aande. Naturens Viisdoni,

siger han. Naturens Viisdom. der gav Vanen en saa stor

Styrke i i]vu unge Alder, vilde gjore vor Lykke afhængig
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af dem, der især skulle skabe den, af vore Forældre; af

de Tilbøjeligheder, som de indgive os, afhænge vort fol-

dende Livs. Men naar Barnet er fodt, overgiver man

det til lejede Ammer; naar det voxer til, sender man

det i Skoler og Pensionsanstalter. Der skal det udgyde

Taarer, som ingen Moderhaand aftorrer; der skal det

stifte fremmede Venskaber, som udslette de naturlige

Tijbojeligbeder imellem Broder, Sbster, Fader, Moder,

de stærkeste og huldeste Baand, hvormed Naturen lænker

os til'Fædrelandet. Og efter at have ovet denne Vold

paa det unge Hjerte, anvender man en anden paa dets

Forstand. Man overlæsser den spæde Hukommelse med

Ablativer, Konjunktiver, Konjugationer; man ofrer det

menneskelige Livs Blomst til et dodt Sprogs Metafysik.

Hvilken Franskmand kunde udholde den Plage, paa den

Maade at lære sit eget? Og hvis nogen have haft denne

udholdende Taahnodighed, tale de det da bedre, end

deres Landsmænd? Hvem skriver det bedst, en dannet

Kvinde eller en Grammatikus? Montaigne, der er saa

fuld af det latinske Sprogs antikke Skjonheder, og som

har givet vort Sprog saa megen Energi, finsker sig selv

til Lykke med, at han aldrig har vidst hvad Vokativus

var. At lære at tale efter Grammatikkens Regler, det er

det samme som at lære at gaa efter Ligevægtens Love.

Det er Oveisen, der lærer os et Sprogs Grammatik, og

Lidenskaberne, som indprente os Rhetorikken. Kun i den

Alder og ved de Lejligheder, hvor disse udvikle sig, foler

man de Skjonheder hos Virgil og Horats, om hvilke de

mest ansete Skoleoversættere aldrig have haft nogen Anelse.

Jeg mindes, hvorledes jeg som Skoledreng, ligesom de

andre Bom, (og hvo mindes ikke det?) blev ligesom for-

styrret over det Kaos af barbariske Ord, hvori min Tænk-

ning skulde bevæge sig; og at jeg siden, da jeg i mine

Autorer hist saae en Gnist af Aand, som opklarede min
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Fornuft, her et Udtryk af Foleise, der rorte mit Hjerte,

at jeg da kyssede min Bog af Glæde; jeg forbavsedes

over, at finde sund Menneskeforstand hos de Gamle; jeg

tænkte, der var ligesaa stor Forskjel imellem deres For-

nuft og min, som der var imellem begge Sprogs Bygning.

Saavidt Bernardin. Hvad mener da åen guddommelige

Rousseau, denne vidunderlige Mand, der foragtede Menne-

skene, og anvendte hele sit Liv paa at oplj-se dem, der

ansaae Studiet af de gamle Sprog for ringe, og dog havde

dannet sig selv efter de Gamle, og foretrak den gamle

Litteratur for alle nyere. Jeg finder en Bemærkning af

ham, som her kan komme os tilgode. Efterat han har

anfort, at Sprogundervisning ikke horer til den unge

Alder, og at intet Barn i en Alder af tolv til femten

Aar nogensinde har lært to Sprog, vedbliver han: Jeg

tilstaar, at hvis Studiet af Sprog ikke var andet, end

Studiet af Ord, det vil sige Tegn eller Lyd, som ud-

trykke dem, saa kunde dette Studium være passende for

Born; men i det Sprogene forandre Betegnelsesmaaden,

omskifte de ogsaa de Begreber, som ligge til Grund.

Hovederne danne sig efter Ordene, og Tankerne modtage

Anstrog af Mundarterne. Fornuften alene er fælles, men

Forstanden har i hvert Sprog sin egen Form, en Forskjel,

som tildels kan være Grunden til eller Virkningen af de

forskjellige Folkekarakterer; og hvad der synes at be-

styrke denne Formening, er den Erfaring, at hos alle

Verdens Folk folger Sproget Sædernes Omskiftelser, holder

sig eller forandrer sig med dem. Af disse forskjellige

Former giver nu den daglige Vane Barnet een
, og den

beholder det, indtil Fornuften har udviklet sig. Skulde

det have to, saa maatte det kunne sammenligne Begreberne;

men hvorledes skulde det kunne sammenligne dem, da

det næppe er istand til at fatte dem? Enhver Ting kan

for det have tusende forskjellige Betegnelsesmaader, men
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hvert Begreb har kun een Form; det kan derfor heller

ikke lære at tale mere end eet Sprog. Men det lærer

dog flere, svarer man mig; jeg nægter det. Jeg har seet

nogle af disse smaa Vidundere, som bildte sig ind, at

de talte fem eller sex Sprog. Jeg borte dem efterhaanden

tale Tysk med latinske Udtryk, med franske Udtryk, med

italienske Udtryk; de brugte virkelig fem eller sex Ord-

samlinger, men de talte dog aldrig andet end Tysk. Kort,

giver Bom saa mange Synonymer I ville, I forandre der-

ved Ordene, men ikke Sproget, de lære dog aldrig uden

eet. For at skjule denne Ubehjælpelighed hos dem, over

man dem i Særdeleshed efter de diide Sprog; i dem

gives der ingen saa kyndige Dommere, at man jo kan

vægre sig ved at erkjende dem. Disse Sprogs daglige

Brug er for længe siden gaaet tabt, man tager derfor til

Takke med, at efterligne hvad man Onder i Bogerne, og

det kalder man at tale dem. Naar det er Lærernes Græsk

og Latin, saa kan man tænke, hvad Bornenes maa være!

Næppe have de la>rt Sprogenes forste Grunde udenad, af

hvilke de aldeles ikke forstaa noget, forend man lærer

dem, forst at give en fransk Afhandling med latinske

Ord, og, naar de ere komne videre, at dikke nogle Fraser

sammen af Cicero i Prosa, og nogle sljaalne Digterudtryk

af Virgil i Vers. Saa bilde de sig ind, de tale Latin.

Hvem kan gjendrive dem? — Jeg vil hertil endnu foje et

sandt Ord af Digteren Tieck. I en af sine Noveller lader

han nogle Personer tale om Underviisningen i deres

Skolegang. Vor overste Lærer paa Skolen, bemærker

den ene, kunde aldrig blive træt af at lade os skrive la-

tinske Afhandlinger, fordi han selv var en god Latiner.

Nu havde jeg vel Sands for Sprogene, og læste gjerne

Autorerne; men det var mig umuligt at finde paa Tanker

i et fremmed Sprog, og at indklæde dem i de behorige

Ord og Vendinger. Jeg mærkede ogsaa snart, at de blandt
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mine Meddisciple, som udmærkede sig i disse Ovelser,

kun dreve deres Spil med bekjendte Fraser, som de havde

sandet sig fra Autorerne (eller maaskee paa maa og faa

møjsommelig sanket op i en Ordbog), og at Foredrag og

Sammenhæng mere eller mindre maatte lempe sig efter

hvad de sabledes kunde huske. Ja rigtig! svarer en

anden af disse Personer, en Magister, det er Vejen, som

alle vi Lærde have maattet gaa: i ethvert fremmed Sprog

maa man begynde saaledes, naar man vil gjore sig til

Herre over Udtrykket. Men dertil, svarer hin, har jeg

aldrig kunnet bekvemme mig; thi det forekom mig fast

som Logn.

Lad os hertil knytte nogle faa Betragtninger. Det

forekom mig fast som Logn, siger Manden hos Tieek;

thi kun hvor der er Frihed, er der Sandhed, hvor der er

Omsvob, der er Logoen. ISaar nogen skriver, og naar da hans

Tanker, Ideer, Folelser, naar hele hans Væsen, Frugten

af hans Tænkning, Blomsten af hans Liv, udfolder sig i

Sproget let og naturlig, saa skriver han godt; men mangler

han Ord, naar det bruser i hans Indre, mangler han Ud-

tryk, naar Tanken har Klarhed, saa skriver han slet. Skal

Tankegangen forandre sig efter de Udtryk, som han just

har ved Haanden, skal Ordet og Vendingen forme Tanken,

skal det kun lade, som om han med Lethed bevæger sig

i et ham fremmed Element, medens han med Liv og

Sjæl lever i et andet, saa er hele denne Færd fast som

Logn; og at ove nogen i denne falske storladne Færd,

det skulde være at bibringe ham Dannelse! Der sidder

han paa Bænken, den arme Synder; efter en lang Times

møjsommelige Leden efter det, som ingen Eftertanke,

ingen Klogt er istand til at give ham, bringer han ende-

lig fire Linier tilveje, hvori der maaskee endda er to Gange

lire Fejl, fire Linier, som han i et Sprog, hvori han var

hjemme, strax kunde nedskrive uden mindste Betænkning.
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Saa lad ham dog heller ti og hundrede Gauge læse disse

samme Udtryk hos Forfatterne selv, og han behover da

ikke at suge ,
at ængstes og at plages.

Det er ligesaa fast Logo, naar man, hvortil Rousseau

sigter, udgiver det Latin, der nu skrives og tales, for godt

os æiite Latin. Det kan ikke være det, thi kun i Livet

er der Sandhed, det Dode, som udgiver sig for Levende,

er Blændværk. Enhver, der tager den rominerske Tunge

i sin Mund, vil fole, at den der ikke passer. Her maa

den stækkes, hist maa den forlænges, overalt stoder den

an. Ethvert Sprog, der har fuldendt sit jordiske Lob,

udviklet sin Dannelse, erholdt sine Fornier, og udfoldet

sin Ordmasse, kan ikke staa op igjen, uden at erholde

ny Former og optage ny Ord. Det nytter kun lidet, at

man -sætter en Livsmaske ovenpaa de hlege, affalmede

Træk, de indfaldne Kinder kan ikke udfyldes, Ojnene ere

dode og uden Liv, de kunne hverken opfriskes eller er-

stattes med andre af Glar. Man soge at puste saa meget

Liv man vil i Benraden, den vil ikke bevæge sig. Den

vedvarende Livsudvikling i et dodt Sprog maa enten ud-

folde sig som en ny Organisme, hvilket skete i de ro-

manske Sprog, men da var det et andet, et nyt, et frisk

Liv, der udviklede sig af den dode Masse; eller man

maa soge at holde den indenfor sine gamle Grændser,

men da ligner (len Ormenes Syslen og Avlen i et Lig.

Som saadan kjende vi den under Navn af Middelalderens

Latin; man kalder den barbarisk, og nu vækker den ikke

sjelden vor Latter. Det morer os at see, hvorledes den

arme Munk i sin Forlegenhed stundum satte det levende

Ord ind i Dodningens Benrad, hvor det hverken vilde hænge

sammen til Venstre eller til Hojre. Saaledes var Sproget,

den Gang da det gik som en Gjenganger paa Jorden , en

Blanding af Nyt og Gammelt, en Dynge af klassiske Udtryk
imellem barbariske Vendinger og Ord. Saaledes var det,

18i0-18»l.
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da (let havde sit mest uindskrænkede Herredomme. Man

indsaae, at delte Produkt var en Vanskabning, denne

Fremgangsmaade en Forvanskning Nu gik de Lærdes

Bestræbelse ud paa, med utrættelig Iver at bolde det

ronimerske Sprog indenfor sine afstukne Grændser, at fore

det tilbage til sin oprindelige Renhed, at bringe Lærlin-

gene til at skrive saakaldet ciceroniansk Latin. I Middel-

alderen var det dodt, men teede sig dog bestandig som

levende; nu troede man at have fundet det rette: det er

dodt; og det skal blive ved at være det. Er dette muligt?

og er det bedre? Muligt, hvorfor ikke? naar man aldrig

taler om andet, end det, som Rommerne have kjendt,

saa vil man ej mangle Ord; naar man sætter sig selv

tilbage paa deres Kulturtrin, og ikke ænser noget andet i

Verden, end dem og deres, saa lader det sig meget smukt

gjentage, alt hvad de allerede have sagt. Det er dog

altid noget. Bedre var det vistnok, naar man gik videre,

naar man saae sig om i Verden , naar man besiigte sin

egen Oldtid, og sogte at blive hjemme i sin egen Nutid.

Vil man det, saa svigter Sproget; hvor man end kommer

hen, saa maa der skabes ny Ord, ny Vendinger. Digter-

værker kunde ogsaa i Middelalderen skrives paa Latin,

men forsoger det nu! Overalt, hvor I ville skildre noget,

hvori eders Folks Aand og Ejendommelighed skal aaben-

bare sig, noget, som kan gribe ind i Folkets Hjerte, der

vil det under eders Hænder, naar I behandle det i et dodt

Sprog, forvandle sig til et lærdt Pulterkammer. I et

Pulterkammer kan man henpakke de, mest heterogene

Ting imellem hinanden, gamle Rokke, som ingen mere

kan spinde paa, og ny Hasper, som man for Ojeblikket

ikke har Brug for. Men at bo der, er uhyggeligt. Da

holder man mere af sin egen, venlige, smagfuldt pyntede

Stue, h>or der er hvad der skal være, hvor Lyset falder

ind fra den rette. Haand, hvor intet Fremmed og Uved-



SPROGKUNDSKAB 1 NORD KN. 195

kommende forstyrrer Tanken, og hvor ingen ydre Tvang
hindrer Ojeblikkets gunstige Lune fra at bryde ud i

hjertelige Ord. Men om det endog kan bringes dertil,

at der paa Latin lader sig skrive ordentlig og smukt,

ikke blot om Rommernes Indretninger, men om næsten

alt hvad man vil (skjondt de Lærde selv tinde, at de

Lærdeste iblandt dem i denne Henseende gjore sig skyldige

i mange Synder; de trættes om, og ville til evig Tid

trættes om, hvori den ægte Latinitet bestaar; de gaa

endnu bestandig og see sig om efter Manden, skjondt

han for længe siden er dod og borte),
— saa kan dog

intet Sprog være levende til uden i sin Udtale. Skal

Sproget da være dodt, hvorledes kunne I da falde paa at

tale det, og skal det være levende, hvorledes ville I give

det Livet? Hvorledes kunne I tale om at tale Latin, naar

I dog meget vel vide, at en Borgermand i det gamle

Rom ikke vilde kunne forstaa en Sætning af det, I sige;

og hvorledes kunne I kalde det at tale Latin, naar andre,

der paa hin Side Verdenshavet ligeledes tale Latin, heller ikke

kunne forstaa synderligt deraf. Er det da saa vanskeligt at

skrive Latin rigtig, og umuligt at tale det rigtig, hvorfor fare

I da fort med at kræve og at ove Færdigheder, som det

er faa eller ingen muligt at erhværve? Vi kunne endda

begribe, at I lade de Unge fordybe sig i disse Færdig-

heder, I ville ove dem; men I gamle ærværdige Mænd!

hvad kan bevæge eder til at bestige Talerstolen, for at

tale til os i et Sprog, som I meget godt vide hverken I

eller nogen mere kan tale; I tale jo dog til os, forat vi

skulle forstaa eder, men vi forstaa eder meget godt,

ja meget bedre, naar I tale eders Modersmaal. Der maa

dastikke noget andet under. O Verden, o Forfængelighed!

Hvilke Særsyn yde de os ikke, disse lærde Hojtider!

Den, der taler, taler noget, han ikke kan tale; de, som

hore til, hore noget, de ikke kunne forstaa; og begge

13*
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opbygges de dog saare meget derved. Man indbyder

Landets hojeste og mest dannede, mest ansete Mænd;

men nosde af dem forstaa saare lidet, andre aldeles intet

af den lærde Harangue. Det er omtrent som at byde en

Ven paa fransk Komedie, skjiindt han ikke forstaar et

Ord af Sproget; ban maa lade sig noje med Fagterne og

Gebærderne.

Det er en stor Omskiftelse, der har fundet Sted.

Det vestlige Europas Institutioner bleve i Middelalderen

nedlagte i det rommerske Sprog, og det hævdede derfor

,et uindskrænket Herredomme. Latin brugtes i Bullerne

og ved Gudstjenesten. I Latin bragte Munkene deres

Bud og Ærende fra Rom
, paa Latin talte Paven til sine

Livegne i alle Lande. Der var intet andet Organ til, end

dette. Ved det alene sammenholdtes Kulturens Baand,

hvis forste Ring laa hos Gejstligheden. 1 dette Sprog

talte Konger og Fyrster og Regjeringsraader til hinanden ;

alle, der gjorde noget Krav paa Dannelse, maatte for-

staa det, thi der var ingen til udenfor det. Unge Prinser

skreve i det til deres Fædre, man holdt latinske Lyk-

ønskningstaler til Dronninger, og Konger selv examinerede

Doktorander. Kun den udannede Almueklasse talte et

udyrket Sprog, ?som de kaldte Modersmaal; de andre

havde indsuget Latin med Modersmælken. Men nu er

alt anderledes. Hvad have vi her i Norden med Paven

at gjore? Er det Gejstligheden, der nu forer Folkene

fremad? Er det denne Stand, hvori Tænkningens og Aandens

Fremskridt fornemmelig komme tilsyne? Er det ikke meget

mere en uforudseelig, en utrolig Udvikling af de sande

Videnskaber, hvis Dyrkere drage Gejstligheden, selv imod

dens Villie, med sig? Da en friere Filosofi i Middelalderen

begyndte i Frankerig, da sprang et Led paa den gamle Kjæde,

og siden den Tid er det ene brustet efter det andet. Fra

Reformationen af have næsten alle det nordlige Europas
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Bestræbelser gaaet ud paa, al omforme tie institutioner,

der havde sit Hjem i Rom, og fra Alter og Throne ud-

bredte sig igjennem Folket, engang velgjorende, i sine

Misbrug fordærvelige. Denne Bestræbelse skrider endnu

stedse fremad. Reformationstiden var kun Slutningsleddet

af Middelalderen, den ny Alder forestaar endnu. Deri

synes at have gjennemgaaet sin blodige Folkevandring i

den franske Revolution, forlien en næsten blot materiel,

nu en ideel Vandring, en Udstromning af ny, uborte

Ideer. I Napoleon fandt den sin Attila. Men den er

endnu kun i sin Morgenrode; Solen er staaet op, men

den staar ikke hojt paa Himlen. Elementerne gjære i

Folkenes Indre, de ville forme sig til ny Stoller, som

Solen vil udklække, og disse Stofter ville danne ny

Legemer. Med Reformationen begyndte allerede Udvik-

lingen af de nyere Sprog; de have nu faaet et organisk

Liv, en indre Varme, en straalende Farverigdom, der ikke

mere kan beioves dem. De raa Diamanter ere slebne til,

og straale i de ypperste Aandsværkers Glands. Det er

allerede kommet saa vidt, at selv de Lærde ikke svare

hinanden paa Latin, og at ethvert Skrift, der ikke blot

er et Iærdt Hjadpemiddel eller en lærd Samling, i sin

ronimerske Form ænses af faa, men maa gaa over i

Modersmaalet, faar da forst sin rette Livsfriskhed, og

optages forst da i Rækken af Folkets Skrifter. Det er

et aldeles unyttigt Sporgsmaal , om det ikke var bedre,

at Latinen vandt sit Herredomme tilbage. Folkene have

ufravigelig besvaret det. Man kan lægge dem mange

Hindringer i Vejen for deres Fremgang; de ville over-

springe eller knuse dem alle.

Naar Tiden rykker fremad, hvorfor blive da Hoj-

skolerne staaende ubevægelige? Naar Folkene ustandselig

bevæge sig i en ny Retning, hvorfor blive da Hojskolerne

stædig staaende i den gamle? Deres Bestemmelse er jo
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ikke, at fylde Krybberne med Havre for et lærdt Stutteri,

der stedse bliver staaende paa Stald, men meget mere at

holde Statsvognen i Gang og med Fyrighed og Liv at

lade den skride fremad til sit Maal. Men ligesaa lidet maa

de blive ved, bestandig at dreje frem og tilbage om samme

Gjenstaud. Folkene ere allerede kjede af, idelig at kjore op

og ned ad den samme knudrede Vej, hvor de hverken

finde nogen skjon Udsigt eller nogen værdig Beskjæftigelse;

kan man da undre sig, at de staa af, at de lade det gamle

udslidte, knagende og bragende, Kjoretoj blive staaende,

og bruge deres egne Ben. Men er det ret, at de, som

skulle vejlede Folket, lade det vanke om udsat for at

forvildes, overlade det til den forste den bedste Forer,

medens de selv blive siddende paa deres gamle Triumf-

vogn, og beundre, hvor herlig den engang har været, og

hvor ærværdige dens Lævninger ere. Er det ikke klart, at

den er nær ved at gaa fra hinanden, at den ikke kan

komme af Stedet, uden at Hjulene slingre ud og ind?

Alle slaa Haanden af Latinen, Historieskriveren,

Taleren, Digteren, Filosoffen, Statsmanden. De forste

finde sig vel i Modersmaalet, og sætte en Ære i at ud-

danne det ;
den sidste taler hele Europa over et andet

Sprog, som er traadt i Latinens Sted. Hvortil skal La-

tinen da bruges? Til Disputatser. Det er Frugten af saa

megen Moje, af saa mange kostbare Ungdomsaar, af saa

store a'arlige Summer. For at nogle faa kunne opnaa

en Færdighed, som de alligevel af. sig selv vilde have

erholdt, paalægger man den hele Slægt et tungt Aag, som

den bærer med Uvillie. Og naar den stønnende og sukkende

har bojet sig under det i mange Tider, naar den endelig

er kommen did, hvor man vil have den, hvad er da den

hojeste Potens af denne Oveise? Disputatser. Smaglose

Proveklude, hvorved Videnskaben i Almindelighed ikke

rykker et Hanefjed fremad.
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Var der, hvilket ikke sk;il nægtes, en Tid, da disse

Disputatser havde megen Betydning, saa ere vi nu komne

langt, langt bort fra denne Klosterovelseines Tid. Lige-

som Grækerne udviklede sig af sig selv, saa udvikle de

nyere Sprog sig af sin egen Fylde, og Latinen skydes

tilside,, fordi den er en af Middelalderens udslidte Sttitter,

der efterhaanden maa nedhrydes, naar de ny, der skulle

aflose dem , ere stærke nok til at bære. De gamle Lærere

hænge saa fast ved dette Sprog, fordi de hænge saa fast

ved Lævningerne af Middelalderens Institutioner. Men just

derfor rejser den yngre Slægt sig derimod. Hvo skal da

lede denne, naar Hojskolerne, der hor indsee Folkenes

Tarv og Maalet for deres Stræben, ikke som fur ville

være deres Ledere, og stille sig i Spidsen for den ny

Bevægelse? hvis de ikke med den hojere Kulturs Sindig-

hed og Aandsoverlegenhed ville holde dem borte fra alle

Afveje? Ville de ikke dette, ville de blive staaende som

et afsondret Lav, ville de blive ved at forarbejde Fabri-

kater, som Folket ikke har nogen Brug for, saa vil det

ogsaa være ude med dem, saa vil den Tid komme, at

Folkene kunne undvære dem.

Imedens jeg stirrer ud i denne dunkle Fremtid, horer

jeg paa een Gang Stemmer omkring mig fra helt for-

skjellige Sider, som kalde mig op af mit Dromnieri. Der

have vi nu en Son, sige nogle, og vi saae gjerne, at han

skulde blive til noget i Verden, jo mere jo bedre; vi

bryde os hverken om Latin eller Hebraisk, vor S(in ikke

heller, men man er nu falden paa, at hvo der vil frem i

Verden skal kunne noget deraf; naar han lærer hvad der

behoves, naar han ved sine Prover flink har kunnet sige,

hvad der forlanges, saa er han dygtig til sit Fag, o. s. v.

Derimod er intet at sige. De, der ikke ville andet, end

hvad der skal til, for at være noget for Verden, de maa

i Guds Navn folge Verdens Strom. Den vil lofte dem op.
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Paa, den svumme de Dygtige og de Udygtige ved Siden

af hinanden, maaskee de Letteste allerbedst. Hvorfor

skulde I betynge eders Bom med det, som. naar alt

kommer til alt, sætter dem mere tilbage, end frem? Hvor-

for skulde I lade dem gaa ad ubanede Veje, naar de

uden synderlig Anstrængelse kunne klavre did op, hvor

der er godt at være? Der, hvor de fleste sidde, kunne

de sidde med, hvorfor skulde de adskille sig fra Hoben?

— Andre Stemmer horer jeg, der huj rustede kvæde den

gamle Vise, der alleiede findes i Badens Grammatica, og

som jeg vil anfoie med dens Ord:
tl
Den latinske Sprog-

lære er en vigtigere Bog i vor Opdragelse, end den ved

ffirste Ojekast synes at være. Det er lidet, at den baner

os Vejen til et Sprogs Kundskab, som er dyrket ved de

herligste Skrifter. Men vigtigt er det: at det er den

forste Bog, som giver den Unge Anledning til, at gjore

sig Rede for hvad han taler; til at indsee "den noje For-

bindelse, som er imellem Ord og Tanker; til at opliise

Talen i sine Bestanddele, og domme om deres Forskjellig-

hed; til at eftertænke Ideernes Baand, deres Orden, deres

Fblge, deres Forskjel; med eet Ord: til at tænke. Den

latinske Grammatik er Ungdommens forste Logik eller

Fornuftlære". Gud bedre os! Hvad skal man da sige,

naar denne Ungdommens forste Tænkelære selv er blottet

næsten for al sund Tænkning, naar den som Sproglære

ikke meddeler en af .selve Sprogets virkelige Liv opfattet

Fremstilling af Sprogelementerne i en klar Orden, efter et

naturtro System, men en af mange heterogene Dele sammen-

hobet Blanding af raa Elementer, der maa pakkes ind

i Hukommelsen, fordi de ingen forstandig Sammenhæng

have, og hvor hele Afsnit af Sprogsystemet, og det just

saadanne, der have Indflydelse paa hele Systemets Dannelse,

næppe berores, end sige, udvikles, o. s. fr. kort, naar den

hele Fremstilling er et Beviis paa, at hvo der ikke kjender
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andet end Latin og Græsk, kan ingen latinsk eller græsk

Sproglære skrive.

Der er da en Ting, hvori man, saavidt jeg skjdoner,

tager fejl, den Tro, at naar man i Skolen kun trolig ind-

prenter Drengen et Sprogs Grammatik, og bringer ham

til ved Hjælp af grammatikalske Kegler at kunne faa

nogle Sætninger til, saa nogeulunde at hænge sammen,

saa har man derved givet ham en grundig Indsigt i

Sproget, og saa har man derved særdeles bidraget til

hans Dannelse i Almindelighed. Thi i Grunden hinder

man ham kun derved fast i det Mekaniske, og denne

Mekanismes Lænker kunne let blive hængende paa ham

hele hans Levetid. Alle grammatikalske Regler ere kun

sande i det Store, i det Almindelige, ikke i det Enkelte;

i deres Almindelighed ere de til i hele Litteraturen, i det

Enkelte ere de kun til hos een eller anden Forfatter.

Men at binde et Sprog til dette Enkelte, det er just det,

man kalder Pedanteri. De Svenske ere f. Ex. helt' for-

legne med deres Endelser paa e og a, om det skal hedde

[(filerne eller fæderna, den store eller den stora marinen,

og det er artigt at see, hvorledes Svenska akademiens

spraklæra soger at hjælpe sig ud af denne Knibe. Lige-

saa ere vi forlegne med Flert. paa c og er; man finder i

Molbechs Ordbog Hedninger, men Slægtninge, og hos

Forfatterne snart det ene, snart det andet. Formerne paa

e ere efter Sprogets Udviklingslove de rigtige, men der

ytrer sig en Stræben efter Ensformighed , og Formerne

paa er blive derfor stedse mere og mere almindelige.

Ligesaa finder man snart vakte, snart vækkede; det ene

er den rette ældre Form, det andet en nyere, der har ud-

viklet sig af samme Grund. Naar nogen nu vilde dadle

Formerne Hedninge, vakte o. desl. og ansee dem, som

man kalder det, for grammatikalske Fejl, saa vilde det

være Pedanteri; det var en Mestren af noget, som den
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kjære Kritiker ikke ret havde Indsigt i, det var en Hænget«

i Formen uden Sands for dens Grund. Men i Latinen

vil der vel ikke være Mangel paa lignende Former, heller

ikke paa lignende Pedanteri i Rettelsen af Stilovelser,

ved hvilken der ikke sporges om andet, end hvad denne

eller hin Grammatik angiver som det, rette. En ret god og

tilstrækkelig Grund, naar kun ikke mangen god Forfatter

slog denne Grammatik paa Oret!

Det er derfor unægtelig en Ting, hvori man, saa-

vidt jeg skjonner, tager hojligen fejl, hvis man mener,

at hine mekaniske Sprogovclser, de saakaldte Stilovelser,

meddele nogen egentlig Dannelse , saalænge de kun he-

staa i en møjsommelig Anvendelse af en vis Grammatiks

i Hukommelsen opfattede Regler, og ikke ere udsprungne

af en levende Kundskah i Sproget selv, af et udbredt

Bekjendtskab med de bedste Forfatteres Skrifter. Det er

muligt, at man ved hin Methode kan bringe en Regel til

Anvendelse paa mekanisk Viis , men just fordi den kun

er mekanisk, fordi den lober hen ad Overfladen og ikke

gaar ind til Marven, glipper den, naar den næste Gang

skal anvendes i en anden Forbindelse, der ikke er den

selvsamme, som for. Det er vel muligt, ved hin Me-

thode at frembringe en Maskine, der bevæger sig regel-

mæssig indenfor en vis Kreds, men det er ikke muligt

ved den at danne en selvtænkende Mand. Kun da be-

væger Tanken sig med Frihed, naar Sproget saaledes har

fyldt Sjælen, at den ikke blot kan gjentage, men ogsaa

frembringe det, ikke blot gjentage hvad der tusende Gange

er sagt, men efter Sprogets Aand frembringe hvad der

sjelden eller aldrig er blevet udtrykt.

Der er endnu en Ting, hvori man, saavidt jeg skjonner,

tager fejl, den Mening, at det er omtrent lige meget, med

hvilket Sprog man begynder, naar man kun behandler

Underviisningen deri med Alvor, en Mening, hvori man
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finder tilstrækkelig Grund til, at lade den ganske unge

Dreng uden al Forberedelse begynde med den latinske

Grammatik. Thi nogle Sprog ligge saa langt borte, at

man forst, naar Behandlingen skal være grundig og ikke

ren mekanisk, maa nærme sig dem igjenneni flere mellem-

liggende Led. Springer man over disse, saa kommer

man paa een Gang, uden al Forberedelse, ind i en Tanke-

gang, hvor man ikke har anden Grund at give end: saa-

ledes er det, saaledes skal det være. Ja nogle Sprog

staa, saaledes som de ere komne til os, saa afrevne fra

deres Grund, at en virkelig grundig Indsigt deri ikke kan

meddeles en halvvoxen Dreng, der endnu ikke staar ved

Grændsen til den egentlige Videnskab, end sige er kommen

derover. Til dem maa man da nærme sig ad en anden

Vej ; og til disse Sprog horer aabenbar Latinen.

Der kunne vel gives flere mere eller mindre fejlagtige

Meninger, hvortil den ensidige Behandling af Latinen har

givet Anledning; men vi have allerede næsten for længe

dvælet ved denne Betragtning. Vi ville da gjentagende

spiirge: Er det forsvarligt, at begynde Ungdommens

Underviisning efter en Methode, som slapper isteden for

at udvikle? Gaar ikke Talens Liv og Bevægelighed til-

grunde under denne bestandige Tærsken af et dodt Tunge-

maals ubehændige Former? Slover ikke den evige Rugen

over disse Former, der dog i alle Tilfælde ikke ere andet

end Former, Sjælens Modtagelighed for hojere Formaal,

og tilintetgjor den ikke Nydelsen af selve Litteraturens

Skatte? Hvis hele denne Færd kun grunder sig paa Middel-

alderens Anskuelser, men disse ikke mere kunne have

nogen Gyldighed, maa der da ikke forestaa Skolen og

Hiijskolen en Forandring? Efter sin Oprindelse er vor

Hojskole rommersk, kan den ikke vorde dansk? Sædet

for dansk Lærdom, Indbegrebet af det, der af Menneske-

hedens Dannelse i Almindelighed egner sig for det danske
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Folk. o" hvad tier til dansk Folkeligheds Udvikling
1

i

Særdeleshed ovenfra maa udbrede sig igjennem alle

Statslegemets Dele? Og skulde ikke en saadan gjenneni-

gribende Forandring kunne foretages i Danmark af egen

Drift, af ren Overbeviisning, ved selvtænktc Midler, uden

at man behover at spcirge, hvorledes man bærer sig ad

paa hin Side Elben?

Er der nogen grundet Anledning til disse Sporgsmaal,

saa seer til, o Konsuler, at den lærde Stat ikke lider

nogen Skade!

3. Skal det nogensinde lykkes, at ^ive Sprogviden-

skaben den Udvidelse, den for os Nordboer maa have,

saa er det fremdeles niid vendigt, at komme til den Over-

beviisning, at det oldnordiske Sprog maa optages blandt

Underviisningsgjenstandene i Skolen, og maa der betragtes

ikke som en Biting, men som en Hovedsag, ikke som et

Anhang, men som Koglen til nordisk Dannelse.

For at overtyde os derom ville vi forst betragte

Skolens Hensigt. Skolens Bestemmelse er, at meddele

Elementerne til den Dannelse, der siden skal træde ud i

Livet. Denne Dannelse er to Slags, den almindelige, som

enhver maa besidde, der vil deltage i Folkets hojeste

Formaal, den særegne, der er uundværlig ved enhver

særegen Virksomlied i Livet. Den almindelige skulle alle

have tilfælles, den særegne hver i sin Kreds. Grundlaget

til denne almindelige Dannelse meddeler Skolen; Hiij-

skolen fuldender derimod, hvad Skolen har begyndt,

giver denne almindelige Dannelse sin Fylde, og lægger

derpaa atter for sine særskilte Lærlinge Grundlaget til

hvert særskilt Fag, hvis fuldstændige Uddannelse forst

finder Sted i selve Livet. I Grunden bliver hverken den

ene eller anden Dannelse nogensinde fuldendt; det er kun

hojere Trin, paa hvilke Lærlingen stiger op, og ligesom

enhver i sit enkelte Fag lærer saalænge han lever, saa-



SI'ROOK HADSK AB I NORDFIV. 205

ledes niaa især den almindelige Dannelse fortsættes indtil

Livets Ophor, thi den, og ikke den sanegne, er For-

beredelsen til en bedre Verden, til en hojere Virksomhed

hisset.

Heraf folger da ocrsaa. at vore Underviisningsanstalter

ikke aldeles opfylde deres Hensigt; thi i Almindelighed

sporges der ved dem strax om, hvad der kan bruges i

denne eller hin Stillinir, isteden for at der forst oaj fremmerst

burde sporges, hvad der kan bruges i alle, og det er

Klogt, Forstand. Skarpsindighed, Vid. Der meddeles

næsten i dem alle en Masse af Kundskaber, af los Viden,

som, naar Skolen er endt, lægges hen som unyttigt

Skrammel. Men i Skolen skal intet læres, hvad der er

lost, men kun det som har Sammenhæng, intet af det,

som strax efter maa glemmes, men kun det som huskes

bestandig, fordi det griber ind i noget andet, der er ufor-

gjængeligt. Den Dannelse, som Skolen skal give, be-

staar ikke blot i Mængden af Kundskaber, men væsentlig

i Maaden, hvorpaa de meddeles, i Grundigheden, hvormed

de behandles. En Historiker, som kan huske en uendelig

Mængde Navne og Aarstal, kan som Historiker endda

være meget raa, og en Mand, der med praktisk Færdighed

kan tale en
.
stor Del Sprog, kan som Lingvist endda

være meget udannet. Naar mange, som kjende Sprog-

bygningens Væsen, (det maa være nok, at nævne Rask

som Exempel), alligevel med Færdighed kun tale faa

Sprog, saa ligger Grunden dertil ikke i Mangel paa

Evner, men i Mangel paa Oveise; de ville ikke opgive

Spekulationen for den mekaniske Færdigheds Skyld; thi

i Almindelighed beror det hele Arbejde med at tale et

fremmed Sprog, som al anden mekanisk Færdighed, kun

paa bestandig Gjentagelse.

Skal Skolen opnaa sin Hensigt, saa maa den see til,

at indskrænke det Grundlag, den meddeler, til det Ncid-
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vendigste, men den maa meddele dette Nu d ven dige i sin

naturlige Sammenhæng. Den skal, hvad Sprogene an-

gaar, som vi her have for Oje, og hvilke tilligemed Hi-

sl orien udgjore de væsentligste Gjenstande for Under-

vii.sningen, ikke gjore sine Lærlinge til Filologer, men

den skal meddele dem saa meget af den hele Filologi, at

de i sin Tid, hvis de ville, let kunne blive det. Det vil

sige,
den skal ikke som det sidste Maal have for Oje, at

give Lærlingen fortrinlig Færdighed i noget enkelt Sprog;

men den skal, ved at anvende Sprogvidenskabens Re-

sultater paa en vis Sprogklasse, give Lærlingen den tyde-

ligste Forestilling om Sprog overhovedet, og derved sætte

ham i Stand til, at uddyrke dem, som hans egen Til-

bøjelighed eller Livets Fordringer i sin Tid fore ham hen til.

Hermed have vi tillige besvaret to Sporgsmaal, der

ofte have været gjorte: om Skolen ikke gjor bedst i, at

gaa de gande Sprog forbi, og kun holde sig til de ny,

o<r om den, naar den vælger de gamle til sit Hovedojeined,

da ikke gjor bedst i, at give et af disse Fortrinet og at

fordybe sig deri, eller om det er rettere, at meddele en

Oversigt over dem alle.

For Ynglingens tilkommende Dannelse er det nemlig

af særdeles Vigtighed, at der meddeles ham grundig

Kundskab om et gammelt Sprogs Elementer, fordi han

kun derved kan faa ret Begreb om Sprog overhovedet.

Hvilket nyere Sprog man end vilde vælge til en saadan

Behandling, saa vilde denne Hensigt kun i en hojst ufuld-

kommen Grad kunne opnaas, thi de have alle deres Grund

i de gamle. De gande Sprog have en Formrigdom, som

de nyere næsten ganske mangle; de blive derved sindige

og alvorlige; de danne lange formfulde Ord, hvor Mening

og Form forene sig i eet uadskilleligt Heelt. De kaste

alt i Digelen, og smælte det sammen. Derved blive de

fortrinlige Dannelsesmidler for den opvoxende Slægt; thi
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ved deres kunstige Formation tvinge de Forstanden til at

trænge ind i Organismen; uden det kan dens Sammen-

hang ikke fattes, og uden den kunne Ordene ikke for-

staas. Paa en lignende Maade forholder det sig' med

deres Ordmængde. De Gamle kjendte færre Ting, end

vi, men de gave hver Ting mange Navne; thi det, de

kjendte, gave de sig Tid til at betragte fra alle Sider,

og naar vi folge dem heri, saa bliver ogsaa vor Forstand

Bodt til at dvæle ved Begrebernes utallige Nuancer. De

nyere Sprog derimod afsondre og oplose; alt ligger her

fladt og aabent, og giver kun Hukommelsen Næring, fordi

det er saa let at overskue. De udtrykke vel det samme,

ja endog meget mere, men næsten uden Formation; de

have Hastværk med deres for og bag afstumpede Ord.

De bekymre sig i Grunden lidet om Ordene, men skynde

sig at komme til den hele Tanke. Deres Ordmængde be-

staar i deres Forestillingers Overflodighed; for at over-

komme dem alle, maa de lade sig noje med faa Udtryk

for hver. Just fordi de kun have Hovedbegrebet for Oje,

og ikke den Maade, hvorpaa det er oprundet og har ud-

viklet sig, bruge de mange Ord, der i og for sig ingen

Betydning have, eller ikke den , man tillægger dem. Just

derfor staa deres Former som usammenhængende, tanke-

li'ise Brudstykker af et sonderbrudt Heelt. De bekymre

sig hverken om Formernes eller Ordenes oprindelige Be-

tydning, men kaste alt imellem hinanden. De give Mynten

et Stempel, og lade den saa gaa og gjælde, uden Hensyn

til dens virkelige Værd. Men just derfor ere de lidet

skikkede til at give Sprogdannelse; thi vil man kjende

dem ret, saa maa man fra dem gaa tilbage til de gamle,

og jo længer man saaledes gaar tilbage, desto mere klare

Begreberne sig og den Forbindelse, hvori de træde med hin-

anden. Med hvor mange, helt forskjellige Ord udtrykker

f. Ex. et gammelt Sprog Begrebet: et Skjold, betragtet
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fra sine mange forskjelligc Sider. Skulle de nyere Sprog

gjengive disse Udtryk, saa kan det kun skee i en Række

af tvungne og trættende Sammensætninger eller Omskriv-

ninger. Ligesaa rigt er et gammelt Sprog, naar det vil

udtrykke de almindeligste Handlinger, som at tale, at

do; ligesaa fattige i Almindelighed de nyere. Naar vi nu

forbinde vore Sætninger ved enten — eller, saa er Tic-

tydningen af disse Ord for os blot mekanisk, vi have

lært ved dem paa denne bestemte Maade-at forbinde disse

eller hine Sætninger, men kunne ikke tænke os noget

videre derved, hverken hvad Ordene i og for sig vil sige,

eller hvorledes de formedelst denne Betydning kunne

tjene til at frembringe denne Forbindelse. Kun de gamle

Sprog kunne oplyse os om, at enten er fremkommet af

annat iviggja, eet af to, og at eller (isl. edr, angels.

oder, anden) udspringer af Begrebet anden, andet ; og

vi indsee da, at Sætningerne saare naturlig forbindes, i

det vi egentlig sige: det ene saa og saa, det andet saa

og saa. Vi studse, naar Latinerne isteden for vort ja

sige ita, saaledes; men dette ita bliver os atter endnu

klarere, hvis vi skulde finde, at det kun er en usædvanligere

Form for dette (mosog. ita), og at Latineren, naar han

bekræfter, da kun ved dette Ord gjentager den foregaaende

Sætning: dette, nemlig mener jeg. Naar de Franske ud-

trykke Nægtelse ved ne-pas, saa bruge de Ord, der lige-

frem betyde ikke et Skridt; men denne oprindelige Be-

tydning har man ikke ænset, man stemplede uden videre

Ordet -pas, der egentlig betyder Skridt, og ikke nægter,

til at udtrykke en Nægtelse; og Franskmanden, der paa

et Sporgsmaal svarer Nej, pas, siger egentlig Skridt, og

mener ikke. Slige Bemærkninger kan man gjore i det

uendelige igjenhem alle Sprogets Dele. Fremdeles have

de gamle Sprog den betydelige Fordel, at de ere dode, og

derfor lade Betragtningen have Ro. Som et een Gang
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lor alle afsluttet Heelt, som en ren Gang for alle fuld-

endt Organisme, give de Granskeren Lejlighed til, at

sonderlemme alle Delene, uden at forstyrres af Livet i

dem
;
medens derimod de nyere, fordi de endnu ere i idel

Bevægelse, hvert Ojeblik forstyrre ham, naar han anvender

den anatomerende Kniv. Som han allerbedst tror at have

grebet en Form og at kunne fastholde den, springer den

maaskee fra ham, og skjuler sig i den (ivrige Sprogmasse,

hvoraf den næppe ret kan udredes, eller den kommer frem

i en anden ny Skikkelse, saa at han aldrig ret veed,

hvorledes han med den er faren. Betragter nonen f. Ex,

Navneordenes Bojningsmaader i det oldnordiske Sprog, saa

skjonner han vel, at disse utallige Forandringer og Af-

vigelser maa være opstaaede af et stærkt bevæget Liv,

men dette Liv er dog nu engang blevet fast for ham, og
han er vis paa, at til disse Forandringer fojes der ikke

endnu hver Dag flere; han kan i Ro betragte hvad han

har, og i Ro bringe dette i Orden. Betragter han derimod

de nuværende danske Bojningsmaader, saa skride disse

frem i et bestandig forandret Liv, og den Bojning, han nu

tillægger dette eller hint Ord, det, han nu opstiller som

Regel, er maaskee om fem, om ti Aar ikke mere gjældende.

INaar man i et gammelt Sprog betragter Begreberne ligge,

lægge; sidde, sætte, saa holdes de der skarpt og noj-

agtig fra hinanden, men i det nyere Sprog liibe deres

Former efterhaanden saaledes ind i hinanden, at man til-

sidst ikke veed, hvor Sprogets Eftertanke er bleven af,

hvor det egentlig vil hen, og hvad det ved denne Sammen-

blanding af ganske heterogene Ting vel egentlig har for

Oje. Hvo skulde for en Snes Aar siden eller noget

længere have tænkt, at de nu almindelige adverbielle

Former paa
—

i, uagtet alt hvad Sproglærere have talt

og skrevet og ivret derimod, efterhaanden skulde kunne

skafte sig saadan Indgang, at enhver Sprogkjender maa
1810—1841.

j
i
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tilstaa, det er et temmeligt utaknemmeligt, ja bliver maa-

skee endeligt et særdelest uoverkommeligt Arbejde, at

give Regler for et nyere, levende Sprog; det er nemligt,

for at blive Regelen tro, tilsidst nødvendigt, ingen Regel

og ingen Form mere at erkjende. Men have de gamle

Sprog ved deres fuldendte Form et stort Fortrin for de nyere,

saa er det endelig ogsaa særdeles vigtigt for Lærlingens

tilkommende Dannelse, at der meddeles ham grundig

Kundskab i et gammelt Folks Litteratur; thi ogsaa den

besidder et Alvor, en Dybde, en Smagfuldhed, en Ynde,

en Fuldendthed, som vanskelig vil findes hos de nyeres,

og i alt Fald maa danne en god og nodvendig Modvægt

mod disses megen Flanevurrenhed , Lefleri og letsindige

Væsen.

Det maa da ansees for hensigtsmæssigt, at begynde

Sprogunderviisningen med et gammelt Sprog, men det er

ikke Latinen, som hos os er dertil mest skikket. At man

valgte den, var en blot Tilfældighed, ingen Folge af Over-

læg. Ved at vælge den, gjor man et altfor stort Spring

for en Drengs uuvede Evner. Man flytter ham paa een

Gang over i en aldeles fremmed Egn, hvor han hverken

kan see Vej eller Sti , hVor han ikke kan rore sig af

Stedet, med mindre Lærerne tage ham hver ved sin Haaud,

og lede ham fremad. Man maa derfor imellem Latinen

og Modersmaalet see at finde et andet gammelt Sprog,

der kan danne ligesom en Bro imellem begge. Men selv

om dette Spring derved lader sig udjævne, thi imellem

Modersmaalet og Latinen, naar man tager Oldnordisk med

som Overgang, findes der virkelig ret gode Tilknytnings-

punkter, saa bliver dog ikke Latinen eller den rommerske

Litteratur den, hvori han især skal fordybe sig. Thi

Sproget kan ikke forklare sig selv, det staar endog temme-

lig afrevet, er noget fattigt, ubehjælpeligt og ensidigt.

Folket var hverken ret dybsindigt og spekulativt eller
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begavet med særdeles poetisk Aand, og Litteraturen har

udviklet sig niere ved Efterligning, end ved Selvtænkning.

Skulde derfor noget gammelt Sprog, nogen gammel Littera-

tur vælges, i hvilken man maatte tfnske, at Ynglingen og

senere Manden især var hjemme, saa maatte det være

den, der besidder alle Fuldkommenheder i hojeste Maal.

Man synder jo i Sandhed, naar man anpriser for Ung-

dommen det, hvis Ufuldkommenhed man tilfulde indseer,

og holder den tilhage fra det, som giver Sjælen den

sundeste Næring. Naar de hede om Brod, skal man ikke

række dem en Sten.

Men at lade vor Ungdom i Skolen fordybe sig i et

sydligt Sprog og en sydlig Litteratur, selv om dette var

den græske, er dog heller ikke gjorligt eller raadeligt.

Den skal i Skolen erholde Grundlaget til den almindelige

Dannelse, som tilkommer enhver som Menneske, men

Grundlaget til den almindelige Dannelse, der tilkommer

enhver af os som -Nordbo, bor ingenlunde sættes tilside.

Skolens Hensigt er ikke at rive den bort fra Fædrelandet,

men at knytte den fast dertil; ikke ved en bestandig

Dvælen i Syden at vække Haab og Længsler, som Norden

aldrig kan tilfredsstille, og derved frembringe en Misklang

i dens folgende Liv, men ved en harmonisk Udvikling at

sætte den i Stand til at fore det Sande og Gode og

Skjonne, der i saa huj Grad har aabenbaret sig i Syden,

saavidt dette er muligt, over til Norden. / Eller med andre

Ord: Den almindelige Dannelse som Mennesker kunne vi

ikke erholde, uden ved Indsigt i den græske Litteratur,

den særegne Dannelse som Nordboer ikke uden Indsigt i

den nordiske Litteratur. Vor Bestræbelse bor derfor gaa

ud paa, at vi kunne forene dem begge i vort Væsen, at

vi, ved at optage dem begge i os, kunne tilegne os det

Bedste, vi kjende i Verden.

14
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Norden udgjor et for sig afsluttet Heelt. Nær-

beslægtet med Germanien imod Syden er det dog skilt

derfra ved Sprog og ved Sæder; endnu fjernere er For-

bindelsen med de slaviske Folk imod Osten. 1 Oldtiden

var man sig denne Enhed bevidst; men alle Samfunds-

forhold vare endnu for lidet udviklede, til at denne Be-

vidsthed kunde faa Liv i de nordiske Smaastater. Dog
er Fremgangen derimod umiskjendelig. I de tre senere

fremkomne nordiske Riger sandedes de forste Smaariger

til storre Hobe : i Sverrig Svearige og Gotarige, i

Norge det Nordenfjeldske og Sondenfjeldske, i Danmark

det ostlige og vestlige Danmark. Forenede under een

Hersker vedbleve disse Dele i lang Tid at staa afsondrede,

og midt under denne Afsondring opstod dog Ideen om

det Heles Forening. Den gik ikke igjennem. Norge stod

paa en Maade forladt; Sverrig og Danmark udviklede sig

hver i sin Retning, og hyldede hver for sig fremmede

Guder. De vare saa langt fra at nærme sig hinanden, at

de tværtimod fortærede deres Kraft i indvortes Kiv. Saa-

ledes opstod en svensk og en dansk-norsk Litteratur, og

de udviklede sig næsten uden at berore hinanden. Nu

derimod tor man vel antage, at den gamle Kiv er tilende,

at de fole en fælles Trang til Forening, at de ere sig be-

vidste, at de have et fælles Udspring og en fælles Hæder,

at det Hjemlige er det bedste, at dette hviler i deres

eget Skjod, og at de hver især blive stærkere, jo nojere

den Forening er, de knytte med hinanden. Enhver af de

tre Litteraturer, den danske, norske og svenske, ere for

smaa til at være noget for sig; forbundne tor de derimod

byde det Fremmede Spidsen, forbundne ville de opnaa

hvad de alle attraa. Men en Forening af de nordiske

Litteraturer kan kun finde Sted, naar de have eet Skrift-

sprog. Det er Maalet, hvortil der maa stræbes. Naar

Tiden er sig bevidst, at den vil Foreningen, saa maa den
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ogsaa ville det, hvorved Foreningen ene kan tilvejebringes

og bestaa. Dette skeer derved, at Skrifter i de nordiske

Sprog læses med samme Lethed i alle tre Riger, i alle

tre Riger betragtes som indfodte. Naar dette er opnaaet,

naar Bevidstheden om, at alle tre Sprog i Grunden kun

ere eet, er kommen til Klarhed, saa ville de hver paa sin

Side udvikle en stiirre Kraft, end for, hver for sig aflægge

en og anden Uvane, og i det de alle slutte sig til den

fælles Kjærne, vil denne fælles Kjærne udvikle sig til eet

almindeligt over hele JNorden herskende Skriftsprog. Hvor-

ledes dette i' alt det Enkelte vil eller kan gaa for sig,

kan jeg ikke sige, men at det er iinskeligt, maa være

klart, at det er Maalet, hvortil der skal stræbes fremad,

maa være indlysende for alle. Der gives en Magt, der

kan sætte det i Gang, det er Folkenes Bevidsthed, der er

en Magt, der kan udfore det, den Magt, der er nedlagt i

en god Villie. Jeg seer i Aanden Muligheden deraf, jeg

seer, hvor nodvendigt det er for Nordens Vel, at vort

aandige Væsen ellers med Tiden maa gaa tilgrunde; jeg

seer ogsaa, hvorledes det kan lade sig gjore, men jeg

skal vogte mig for, at komme frem dermed nu; jeg kjender

mit Folk for godt, den gamle Adam stikker det endnu for

dybt i Hjertet, og man skulde da sige om mig, som hine

Mænd engang sagde om Rask, nærgaaende nok og hojst

ufortjent! at jeg forraadte Fædrelandet.

Meget vil blive indvendt herimod. En saadan Sprog-

forening, vil man sige, kan ikke finde Sted, uden ved en

total Forandring af de politiske Forhold. Det indseer jeg

ikke. Jeg tilstaar, at Foreningen ved dem kan lettes,

men jeg seer ikke, at de kunne hemme den. Tyskland
bestaar af mange Stater, og har dog eet fælles Skrift-

sprog, der læses og forstaas og skrives i dem alle, selv-

udenfor det tyske Forbund. Sproget selv er delt i mange

hojst forskjellige Dialekter, ligesaa forskjellige som de
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nordiske Tungemaal, men som Skriftsprog er det et eneste

uadskilleligt. At enkelte Dialektudtryk hist og her stromme

ind med, hæver Koloritten, men ophæver ikke Sprogets

Enhed. Der var en Tid, da dette almindelige Skriftsprog

ikke var, og dog er det nu. Det opstod næsten uden

Bevidsthed, da det udviklede sig af Middelalderens Bar-

bari; hvorfor skulde vi ikke haahe, at det samme kan

skee i Norden med Bevidsthed, med den Bevidsthed, som

en hojere Kultur nu giver? Jeg seer kun een Hovedhindring,

det er Navnet; ingen af de nordiske Folk ville, at det

skal hedde dansk eller norsk eller svensk; lad os da

stræbe efter, at der ikke skal være nogen særegen dansk,

norsk eller svensk Litteratur til, men en fælles nordisk!

Ligesom Tyskerne ikke skrive Osterrigsk, eller Wfirtem-

bergsk eller Holstensk, o. s. v. men Tysk, saaledes lader

os Nordboer alle tilsammen skrive Nordisk! Men lader os

ville det!

Men som et af de allerforste, allervigtigste Hjælpe-

midler til dette Formaal, maa det ansees, at det oldnordiske

Sprog bliver bekjendt allerede i Skolen. Der maa Drengen

lære at kjende det, for hvilket han siden skal virke som

Mand. Naar man vil overtyde sig om de nordiske Sprogs

Overensstemmelse, behover man kun at fore dem tilbage

til deres Oprindelse; der sttide de sammen. Men denne

Oprindelse er Oldnordisk. At lære det, er derfor det

simpleste Middel til at vække og nære Bevidstheden om

de nordiske Sprogs Enhed, og til at lade denne Bevidst-

hed træde ud i Livet.

Hvis man imidlertid anseer denne Idee om et al-

mindelig! nordisk Skriftsprog og Muliglieden af dens Ud-

vikling i Tidens Fylde for altfor overspændt, for et blot

Fantom, hvis man ikke vil gaa over i fjerne Muligheders

Rige, men kun holde sig !il den nære Virkelighed, saa

er Vigligheden af det oldnordiske Sprog for hvert enkelt
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nordisk Folk heller ikke vanskelig at fatte. Thi det forste

Spoigsmaal ved el hvert Folks Udvikling er unægtelig, om

det vil forstaa sig selv. Vil det forstaa sig selv, saa

inaa det forstaa sin Fortid, men vil det kjende denne,

saa maa det have Indsigt i Fortidens Sprog. Det er

igjennem Sproget al menneskelig Udvikling finder Sted,

det er kun igjennem det den kan fattes. Enhver dansk

Mand hor besidde en almindelig Kundskah om sit Folks

Sprog, Forfatning, Love, Sæder og Skikke; i hvilken

Stilling han end siden kommer i Livet, saa vil denne

Kundskah udgjore en vigtig Del af hans Dannelse. Det

kan ikke nægtes, at megen Dannelse kan finde Sted uden

dette, men det er ikke den, der egner sig især for ham.

Det kan ikke nægtes, et Folk kan efterligne fremmede

Sæder, kan holde sin Gudstjeneste paa fremmed Maal, kan

lade sit Sprog uddanne sig efter fremmede Monstre, kan

lade sine Love redigere af forskrevne Ministre, men det

er ikke paa den Maade det udvikler sig med Selvstændig-

hed. Selvstændig er kun den, der, ihvorvel han optager

nit det Gode, hvor det end findes, dog ikke lader sig for-

vanske deraf, men forvandler det til eet med sit oprinde-

lige Væsen.

En stærk, ensidig Udvikling i een Retning standser

gjerne Udviklingen i en anden. Ved en næsten udelukkende

Dyrkelse af fremmede Sprog maa nodvendig Moders-

maalets sættes tilhage eller gaa tilgrunde. Men ogsaa

det indeholder Stof nok til at udvikle Lærdom, Skarp-

sindighed og Vid, naar de kun faa Lejlighed til at ytre

sig ; ogsaa det kan modtage en grundig og lærd Behandling.

Er det da hilligt, at samle alle Kræfter paa et fremmed

Sprogs Dyrkelse, og at lade Modersmaalet ligge hen? Skal

dets Dyrkelse være de Halvdannedes eller Hohens Sag? Det

uddannes ved fortrinlige Skrihenter, men skal disse selv

mojsommelig erhværve sig denne Kundskab, eller hor den
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ikke meget mere være dem givet fra Skolen af? Men

grundig Indsigt i dansk Sprog kan ikke vindes uden

Kundskab om dets Oprindelse og Udvikling, og dertil er

Bekjendtskab med det fælles nordiske Sprogs Former

aldeles nodvendig. Det er Roden, hvorfra det Hele gaar

ud. Did vende ogsaa alle sig hen, som vil granske over

eller fremstille Sproget; men hvorledes gjore de det, og

hvorledes skulle de kunne gjore det, saalænge de ikke

kjende synderlig til Roden selv? Hvorledes kan man gjore

nogen Oprindelsen til den bestemte Artikkel og dens An-

vendelse klar, uden Oldnordisk? Hvorledes Oprindelsen til

Lideformen paa s? hvorledes Sammenhængen med Bojnings-

systemet? hvorledes Betydningen af mange enkelte Ord?

hvorledes den hele Orddannelse? hvorledes Lævningerne

af de gamle Former? Der kommer en og siger os, at i

gammel Dans'- herskede der en sær Forvirring med

Ordenes Kjon : man sagde vel et Brev, et Folk, Græsset,

Haahet , Hjertet, Huset, men man brugte ogsaa disse

Ord som Fælleskjiin, thi det hedder: Brevens Indhold,

Folkens Mangfoldighed, Græssens Blomster, Huabens

Gud, Hjertens Vankundighed, Husens Ære l
. Der

kommeren anden og siger os, at i Middelalderen snubbede

man Ordene af, og sagde: miste, hente, skifte for mistede,

hentede, skiftede; og sommetider skjiid man Bogstaver

ind, f. Ex. s foran Genit. -ens, t
uden at man lettelig vil

') Saadanne Ting gaa da igjen i de Sproglærer, man giver

Ungdommen i Hænde; f. Ex. Jensens danske Sprogl. S. 37, hvor

der, som Exempel paa, at den nyere Brug af Ordenes Kjon af-

viger fra den ældre, anfOres: Rigens Ruud, men Riget. Ja

endog hos Bloch (Fuldstændig d. Sprogl. Odense 1817) hvor der

ligeledes, som Exempel paa, at Ord, der i ældre Tider havde eet

Kjon, ved en senere Talebrug ere gaacde over til et andet, an-

fores: Rigens Marsk, Rigens Raad, for Rigels. Men naar i al

Verden sagde man da i Danmark en Rige for el Rige eller Rigen
for Rigel?
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(inde nogen tilstrækkelig Grund dertil", ligesom man endnu

siger: du er IJodsens, du Fredsens Gud, al Landsens

Ulukke. Du Fredsens Gud! og det er Mænd, som have

en stor Autoritet, hvis Ord gjæhle for et Orakel; thi den

Enojede regjerer iblandt de Blinde. Og enhver, der kan

læse lire Blade Islandsk, veed jo dog, at disse Former

ere som Fod i Hose. Lad da vor studerende Ungdom
lære det allerførste Grundlag af oldnordisk Sproglære, som

Mænd ville de da ikke mere lade sig sligt binde paa

Ærmet. De ville der, hvor de nu ikke see andet, end

Uorden og Forvirring, finde den skjonneste Harmoni.

Men kan Modersmaalet ikke læres grundig uden Ind-

sigt i det oldnordiske Sprog, saa kan Folkets Historie

det ikke heller. Hvilken Mængde af Ting, endog de

simpleste, som Kongernes Tilnavne (Tveskjæg, Men ved.

Hen), staa ikke, naar denne Indsigt mangler, enten be-

tydningslose eller kun med halv Betydning; og hvilken

Indsigt er mulig i Folkets Forfatning og dennes Udvikling,

naar man ikke tager Sproget ved Haanden som en Lede-

traad? Skal man kjende noget til Bondens Forfatning i

Middelalderen, saa maa man dog vide, hvad Bryde, hvad

Landbo, hvad Gaardsæde er; forgjæves soger man i det

nyere Sprog nogen Oplysning herom, den ligger aldeles

forborgen i det gamle. Men det samme er Tilfældet med

en utallig Skare af andre Ord, som vedkomme Landets

Tilstand, som Gjerd, Gjengjerd, Gorsum, Stud, lune, Le-

ding, Landgilde, Adel, Len, Odel, Bol, Ornum, Spjeld,

Stavn, Skiben, Fællig, Fledforing, gild og gjæv Mand, etc.

etc. Kundskab derom kan kun erhværves ved Betragt-

ningen af Mindesmærker fra de tre nordiske Riger, og

denne Betragtning kan ikke anstilles uden igjennem Sproget,

Antager man end, at Lærlingen i Skolen kun skal er-

hværve en almindelig Kundskab om Landets indre Forfat-
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ning, ved Hojskoleu maa den gives ham udfurligerr, og

Midlet dertil maa som Grundlag gives ham i Skolen.

I samme Grad gjalder dette om vore Love. Det er

smukt og godt, at vor Ungdom lærer at kjende Solons

og Lykurgs, men skulde det ikke ligge nærmere for Jyden

at kjende jyske Lov, for Sjællænderen at kjende sjæl-

landske Lov, for den Danske overhovedet at kjende dansk

Lov, at vide, hvorledes Lov og Ret er opstaaet og har

udviklet sig i Landet, samt overhovedet, hvorledes dermed

er tilgaaet over hele Norden. Alle vore Indretninger

synes nu at staa afrevne fra det Gamle, men de maa dog

engang have været knyttede dertil, og kunne maaskee

under en ny Udvikling knyttes dertil paa ny. Og da maa

det for hver dannet Mand i Landet være vigtigt og lærerigt,

at kjende vor gamle Procesmaade, vore Nævninger, vore

Kommuners Forholde, Fattigvæsenets Indretning o. m.

des!. Men dette kan ej finde Sted, uden at gaa ind i

Nordens Lovforfatning overhovedet, og dette ikke uden

det nordiske Sprog. Om den egentlig Lovkyndige vil

jeg ikke tale, thi det er »åbenbart nok, at dansk Ret

maa udgjore en væsentlig Del af dansk Lovkyndighed;

og at hvor man end vil see sig om i denne, vil man intet

see klart, uden Kundskab i det gamle danske Tungemaal.

Hvorledes vilde det gaa. den, der studerer den rommerske

Ret, naar han ikke kunde Latin?

Det er meget smukt og godt, at man i vore Skoler

lærer den gamle Geografi; men man skulde tro, at Ind-

delingen af Danmark i sine Herreder og Sysler for den

danske Mand maatte være ligesaa vigtig som f. Ex. det

gamle Pannoniens eller Lyhiens, at naar man bibringer

ham Kundskab om, hvorledes Stæder opstode rundt om i

Verden, saa maatte det heller ikke ligge udenfor hans

Forestillingskreds, hvorledes Borge og Byer opstode i

hans eget Land og i Norden, hvorledes de fik Navn.
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hvorledes de forandredes og hvad der blev af dem. Men

ogsaa her, som overalt, hævder Sproget sin Indflydelse.

Hverken Ordene Herred og Syssel, eller noget andet

Stedsnavn i Norden kan forstaas uden det oldnordiske

Sprog.

Det er meget smukt, at enhver dannet Mand i Landet

(jeg maa tilstaa, jeg kan ikke ret tillægge nogen dette

Navn, naar han er blottet for klassisk Dannelse), naar

han træffer en Indskrift paa en Mynt, paa en Kirkeklokke,

o. desl. strax kan sige, om den er græsk eller latinsk;

men det var ikke for meget at vente, om han tillige kunde

kjende, om den var Runer eller ej.

Naar man i vore Dage endelig er kommen til den

Overbeviisning, at Almuen ogsaa udgjor en Del af Folket,

og at det er en af Humanitetens simpleste Fordringer, at

optage den deri, naar, som Folge deraf, de hojere Stænder

indsee, at de ikke hor staa som en fremmed Kaste i det

Land, der foder og hæver dem, men ligesom sænke sig

ned i det danske Folks egentlige Kjærne, og derved lutre

den og sig selv, hvilket Middel skulde da være N

tjenligere

til' at vække, og nære, og befæste denne Overbeviisning,

end Kundskaben om nordisk Sprog og Litteratur, hvori

Nordens Ejendommelighed træder frem som i et klart

Spejl, og hvorfra den kaster sit Lys tilbage over alle

folkelige Gjenstande.

Man kunde saaledes blive ved at anfore meget, Stort

og Smaat, hvortil Kundskab om det oldnordiske Sprog

er aldeles nodvendig, ikke blot for den egentlig Lærde,

men for enhver Mand i Landet, som vil kjende dets For-

fatning, hvad det er og hvad det var, og hvorledes Nu-

tiden har udviklet sig af Fortiden. Men der er uden Tvivl

ingen, der nægter dette; de mene kun, at der er andet,

som er vigtigere for den Studerende. Og dog maa det

jo fast ansecs for latterligt, at en dansk Student kan



•J-JO SPftOGKUXDSKAH I VOKDKN.

gjore god Rede for, hvorledes det forholdt sig med
cpUAa'..,

(pparpiat, 7csvTsxoffiou.e5iu.voi, itctcsic, ^syyt-rat, drvrss,

og med legio, velites, hastati, principes', triarii, men

Forholdet imellem de danske Stænder eller hvad Kilfylk-

ning og Havnelag var, er ham en Region fuld af Taage

og Morke; han kjender alt, uden sit eget. Deri er han

en ren Idiot. Naat han ikke veed, hvad en rommersk

nobilis, eques var, saa skammer man ham ud; men det

er insjen Skam for Itam, at læsjse sin Uvidenhed om en

nordisk tiffnarmåSr, en dansk Herremand (Hærmand) for

Dagen.

Hvilken Modsigelse! Man veed, at Kundskahen om

Rommernes gamle Væsen ikke er nogen Nordbo til synder-

lig Nytte, at Kunsten at tale og skrive Latin hverken

giver ham nogen fortrinlig Dannelse, eller af ham kan

anvendes i Livet, og dog gjor man dette til Hovedmaalet

for Ungdommens Underviisning. Man veed, at Kundskah

i det gamle nordiske Sprog giver samme Dannelse, som

i ethvert andet gammelt Tungemaal, og er i Livet uund-

værlig, og dog anseer man det for utidigt, at meddele

Ungdommen de simpleste Elementer af denne Kundskah.

Men er det endelig Skolens Hensigt, overhovedet at

meddele Lærlingen et godt fdologisk Grundlag som en i

og for sig nodvendig Betingelse for al folgende Dannelse,

saa kan dette i vore Dage ikke finde Sted uden Old-

nordisk. Ingen kan give mere end han har; men saa

kan heller ingen meddele nogen et almindeligt filologisk

Grundlag, naar han ikke har andet, end Latin og Græsk.

De|fre kun to Led i een stor sammenhængende Kjæde.

Alle de japetiske Sprog, Græsk og Latin derunder ind-

hefattede, danne en saadan, der vel paa enkelte Steder er

afbrudt, men dog i det hele let forfolgelig, fra Hojasicns

Hjerge igjennem hele Europa til hojt imod Norden. San-

skrit danner Udgangspunktet, da vi ikke kjcnde noget
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bedre. Derfra slynger Kjæderi sig i en Bue mod Syden

(historisk, om ikke ganske lingvistisk, kunne vi forfolgé

dens Gang), og ender i Hellas med en af de mest glim-

rende og ægte-gedigneste Ringe. Herfra gaar den over

til Italien, og forener sig i Latinen med adskillige mindre

Fjed, hvis Sammenhæng Tiden for længst har adspredt,

men ved hvis Lævninger den dog lader sig nogenlunde

knytte til den nordlige Gren. Thi ligesom hin Gren gik

imod Syden, saa gaar en anden, hvis Oprindelse ogsaa

taber sig i Hojasien, i en Bue imod Norden. Den slaar

en Knude i Mosogotisk, men den kommer ogsaa tilsyne

i en hel Række af andre Led, de over- og nedertyske

Sprogarter, blandt hvilke Angelsaxisk, der hvor Kjæderi

gaar over til det egentlige Norden, falder mest i Oje. 1

Norden selv slutter Kjæden sig i Oldnordisk. Hvo tor

i vore Dage være bekjendt at tale om fdologisk Lærdom,

naar han ikke kjender noget til hele denne Sprogkjæde?

naar han ikke har tilegnet sig noget af de store Resul-

tater, som Sprogvidenskaben har vundet ved dens Be-

tragtning? Naar han ikke derved i det mindste har vundet

Indsigt i Sprogsystemet overhovedet? og naar han ikke

er istand til at anvende denne Indsigt paa de enkelte

Sprog? Og hvorledes er det tænkeligt, at vi, som leve i

Norden, skulde henvende al vor Opmærksomhed paa de

sydlige Led, uden at ænse det, som tilhorer os? at vi

med Grundighed skulde lære disse sydlige Sprog, og

være aldeles uvidende om, aldeles ligegyldige imod den

Lighed, de have med vort eget? mod vort eget, som ud-

gjor et af de vigtigste, et af de herligste Led i den hele

Kjæde?

Det er sandt, vor gamle Litteratur kan ikke sammen-

lignes med de sydlige, med Grækernes og Rommernes;

men den overgaar dog langt alt det, andre europæiske

. Folk kunne opvise fra samme Tid. Hvor finde vi hos
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dem en Edda, en saa fuldendt mydiologisk Sang, som

Vestamskvi5a , en saa fuldendt historisk San«; som Hak-

onarmål ,
et saa interessant Fdlkedigt som Darradssangen

i Njrila, en Samling af episke Oldtids Digte, som den episke

Sanekreds i Edda? Hvor finde vi hos dem en Historie-

skiiver som Snorre, en romantisk Fortælling som Gunn-

logssaga, en saa livlig og gribende Skildring som Egils-

saga, en historisk Fremstilling, der saa levende sætter os

ind i Familielivet og tillige i Folkets Retsforfatning, som

Njala? Og hvilket andet Oldtids Sprog i Europa kommer

de klassiske saa nær i lingvistisk Henseende? Hvilket er

saa rigt paa Former, saa mangfoldigt og originalt og

sindrigt i sin Orddannelse, saa eget i sine Konstruktioner,

saa fyndigt og udtryksfuldt i sine Vendinger , saa rigt

paa Synonymer og saa velforsynet med gedigent Sprog-

malm, hvoraf der endnu, om det skulde være, lader sig

danne tusende og tusende ny Skikkelser? Hvo der vilde

nægte denne det oldnordiske SprogsFortrinlighed, vilde der-

ved kaste Vrag paa noget, som han ikke kjender. I denne

Henseende vilde der aldeles intet være i Vejen for, om

vi i vor Sprogunderviisning lode det træde aldeles i La-

tinens Sted; det overgaar den i alt, hvad der udgjor

Særkjende for et Oldsprog.

4. Studiet af det rommerske Sprog maa indskrænkes,

Elementerne af Oldnordisk maa meddeles alle. Det har

jeg hidtil sogt at oplyse. Men det er ikke nok, at frem-

sætte dette i Almindeligked. Der maa ogsaa overvejes,

hvorledes det kan skee, og hvad der maa gjores, for at

det kan skee. Ved at gaa over til denne Betragtning

foler jeg tilfulde, at et Forsog paa Udviklingen deraf er

voveligt, at næsten alt Forarbejde mangler, at meget, som

endnu slet ikke har seet Lyset, maa blive til, forend det

kan iværksættes; ikke desmindre beder jeg kyndige Mænd
at tage dot i Ojesyn. Tusende Slægters Ve og Vel er
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altid nogle Ojeblikkes Betragtning værd. Hvad jeg kan

meddele, er knn nogle Mandede Tanker derom, men de

kunne ninligen udvikle sig i Tiden under bestemtere

Fornier. Jeg veed, at jeg mangler den Indsigt i det

Praktiske, som er nodvendig til Udforeisen, og at det

kun er til i Ideernes Verden; men der maa alt være,

forend det træder ud i den virkelige Verden, og den har

ofte liaft Gavn af det, som, da det blev undfanget i

Tanken, syntes at være dristigt, ja halsbrækkende, for den,

der skulde sætte det i Værk.

Skal europæisk Sprogklogt nogenlunde naa sit Maa l,

saa maa den ikke blive staaende ved dette eller hint

enkelte Led af den japetiske Sprogstamme, den maa saa-

vidt muligt bestræbe sig for at gribe og at fastholde selve

den Kjæde, som sammenholder dem alle. Og naar den

som Videnskab har naaet dette, saa maa den lade det

vundne Resultat gaa over i Skolen, for at det fra denne

kan gjore sin Virkning i Livet. Granskningen og Af-

gjorelsen maa gaa forud, det er Videnskabens Sag;

Frugten, den modne Frugt skal Skelen erholde. Næringen

vil da blive sund.

Herom tænker jeg at Enighed finder Sted. Vor Tids

Filologer, formoder jeg, hylde alle den Sætning, at euro-

pæisk Sproglærdom ikke finder Sted uden Indsigt i den

Sammenhæng, hvori de europæiske Sprog staa med hin-

anden, og at intet kan afgjores angaaende disse Sprogs

grammatikalske og lexikalske Behandling uden Indsigt i

denne Sammenhæng, ja ikke engang uden tillige at have

Blikket henvendt paa Sprogforholdene over den hele Jord,

forsaavidt de med nogenlunde Sikkerhed ere bekjendte.

En stor og vid Kreds, men den lader sig overskue, naar

Blikket kun dvæler paa det, hvorpaa det kommer an, og

ikke taber sig i Regioner, hvor der er intet at see eller

i det mindste lidet at vinde.
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Grammatikkents JBehantlliim; vil derved rvkke betydelig

fremad. Det Standpunkt, hvorpaa den hidtil stod. kan

sammenlignes med Historiens. Denne var lige til vor

Tid, og er for det meste saa endnu, kun Fremstilling af

historiske Fakta, og indskrænkede sig til den hlotte Viden

af dem, og selv den kritiske Behandling ansaae det for

sit hojeste Maal at bestemme disse. Men Historien har et

hiijere Formaal, den skal trænge ind i Folkenes Forholde,

vise, hvorledes Begivenhederne opstode formedelst disse

Forholde og Folkenes karakteristiske Beskaffenhed , og

hvorledes Folkene udviklede sig under dem. Paa samme

Maade har Grammatikken sædvanlig kun betragtet et eller

andet Sprog saaledes som det er til i sine Resultater,

men det er tillige nodvendigt at gaa ind i dets Oprindelse

og Udvikling. Hvad der i mange forskjellige Retninger

allerede er ydet i denne Henseende, maa underkastes et

nyt Gjennemsyn; det Intetsigende og Umodne maa renses

fra, det Blivende stilles sammen; og man vil da erholde

en Indledning til Sproglæren, der vil adskille sig fra det,

man sædvanl g kalder almindelig eller filosofisk Sproglære

derved, at den ikke indeholder filosofiske Betragtninger,

der i Anvendelsen ikke ret passe paa noget Sprog, men

derimod Slutninger, der ere uddragne fra virkelige Sprogs

virkelige Beskaffenhed, og derfor passe paa dem alle.

Dette Almindelige og Anvendelsen deraf paa det Enkelte

maa gaa forud, forend man kan tænke paa at give Skolen

denne Tænknings Resultater.

Kun ved denne almindelige Sprogbetragtning kunne

de almindelige grammatikalske Begreber fattes i deres

Sandbed, og kun ved den de enkelte Sprogs Udvikling

fattes i deres Virkelighed.

Saaledes kan f. Ex. den Inddeling af Jordens Sprog,

som man sædvanlig antager, ikke bestaa, med mindre man

kun tager Hensyn til Sprogenes senere Udvikling, og seer
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bort fra deres forste Opkomst. Man antager tre Klasser.

Til den forste henforer man de Sprog, der, som Kinesisk,

have Ordrodder af een Stavelse, men mangle al indre Or-

ganisme; til den anden dem, der ligeledes bestaa af

Rodder af een Stavelse, men tillige organisk forbinde

disse Rodder (som lat. do af da og ego); til den tredie

dem, der have Rodder af to Stavelser, der igjen bestaa

af tre uodvendige Konsonanter (som i de semitiske Sprog).

Men hvad de tvende sidste Klasser angaar (om Kinesisk

kan jeg intet sige, da jeg ikke kjender det), saa ere disse

ingenlunde saa forskjellige, som det her synes. Hebraisk

danner ogsaa Rodder ligesom anden Klasse (som hil,

abba), og anden Klasse danner, ligesom tredie, ogsaa

Ord uden Tillæg ved Modifikationer indenfor Rodens

Grændser (som sprang, Spring). Der ligger da, hvad

Sprogenes forste Opkomst angaar, kun saa meget Sandt

deri, at Roddannelsen udvikler sig paa to Maader: enten

er Grundlaget vokalsk og Modifikationen frembringes ved

Konsonanter, eller omvendt, Grundlaget er konsonantisk,

og Modifikationen frembringes ved Vokaler. F. Ex. ved

hebr. hu, hi, eller hvilket er det samme ved vort han,

hun (isl. så, sil, og hann, hun, hvor n er tilhængt) er

Kjonsforskjellen udtrykt i Vokalerne, men det fælles De-

monstrative ved Konsonanten h (eller, ved Ombytning, ved s).

Til Grund for isl. legg-ja, lag-di, ligg-ja , lå (for lag),

lag, log, o. s. v. ligge derimod samme Konsonanter,

men Modifikationerne udtrykkes i Vokalerne.

Ligeledes naar man i Sproglæren betragter Rojning,

Afledning og Sammensætning, saa fremstilles de i Al-

mindelighed som hojst forskjellige, som ganske heterogene

Forandringer ved Roden; men i Grunden ere de de samme,

kun i Udviklingsmaaden forskjellige, og det er vigtigt, at

Lærlingen bliver opmærksom derpaa, for at han kan

kjende Ordenes ikke blot tilsyneladende men virkelige

1840—1841. ]5
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Beskaffenhed. Alle, Bojning saavel som Afledning og

Sammensætning, bestaa fra allerforst af i en Forbindelse

af selvstændige Rodder, og Forskjellen bestaar kun i, at

disse Rodder ere af forskjellig Betydning, og ved For-

bindelsen ere blevne mere eller mindre ukjendelige. F. Ex.

Lideformen kaldes, halluz ,
bestaar af en Sanimensmælt-

ning af Rodordet kalde og Rodordet sig, kallask , kalla-

sik, er altsaa egentlig en Sammensætning, men som ved

denne særegne Forbindelse kaldes Bojning; Afledningen

gbttlich bestaar af Rodderne Gud og lig, isl. likr, er

altsaa atter en anden Art af Sammensætning; Ordet Fiende

er egentlig et aktivt Partic., altsaa opstaaet ved Bojning

(mosog. fijands, isl. fiandi, senere fjandi), men denne

Bojning er atter opstaaet ved en Forbindelse af to selv-

stændige Ord, fia, hade, og andi, Væsen (lat. ens for

ents eller ends, gen. ent-is). En nojagtig Udvikling af

Bojning, Afledning og Sammensætning kan da ikke finde

Sted, med mindre Betragteren trænger ind til Sprogets

Rod, og i ethvert Tilfælde forfolger dens Udvikling.

Mangfoldige Ord ville ellers gjække ham. Ordet Mynde
seer ud som et Stamord, det er det ikke; saa er det en

Bojning, som Fiende, Bonde? heller ikke; det er en

Sammensætning, gi. d. My-ende, isl. mjåJmndr, af mjorr,

smal, og hundr, Hund, altsaa en Smalhund; hvem skulde

falde paa, at det er Meningen af Ordet Mynde? Denne

Rodudvikling lader sig rigtig nck ik'ie i alle Tilfælde for-

folge; men den lader sig dog bevise med mangfoldige

Exempler, og dens Resultat maa være den bekjendt, der

grundig skal lære Sproget.

Naar jeg da forhen har ytret, at Latinen ikke kan

forklare sig selv, fordi den kun er et Led af den hele

Kjæde, saa er dette aldeles i sin Orden. Den kan af sig

selv hverken forklare sine Former eller sine Ords Op
rindelse og Sammenhæng. Deri, tænker jeg, finder jeg
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Medhold af mange, om ikke af alle. Det samme gjælder

om alle Sprog, men mere eller mindre. Der er da intet

andet for , end at forlade Betragtningen af det Bestaaende,

for ogsaa at henvende den paa del Bestaaendes Udvikling,

thi i Udviklingen ligger Sammenhængen, og af det Hele,

Udviklingsgangen og det Bestaaende, den har frembragt,

at uddrage de almindelige Resultater. Nødvendigheden

heraf indsees allerede af vor Tids Filologer, og naar den

kun indsees, saa vil Udforeisen ikke udehlive. Jeg skaL

kun anfore een Mand somExempel; mange andre, maaskee

endog mange, som jeg ikke kjender, ere uden Tvivl af

samme Mening. Det hedder hos Hartung (ttber die Casus.

Fortalen): Die lateinische und die griechische Formen-

lehre sind noch immer nichts vveiter als historlscher Be-

richt von dem Vorhandenen und Ueblichen, eine etymo-

logische Behandlung ist ihnen noch nicht zu Theil ge-

vvorden; und die ganze Grammatik ist dadurch mangelhafr,

dass man die Untersuchungen iiber die Bedeutung der

Flexionen nicht mit der Erforschung ihres Ursprungs und

ihrer Bildung zu vereinigen, und beide gegenseitig auf

einander zu grunden pflegt. Es ist aber hohe Zeit ein-

zusehen, dass alle sprachlichen Untersuchungen, ohne

Etymologie, ihres Grundes entbehren. Wir vvollen damit

keinesvveges sagen , dass dem Etymologisiren nach den

Buchstaben allein die Bntscheidung zukomme; sondern

sind vielmehr iiberzeugt, dass dieses ohne genaue^ Be-

trachtung des Sprachgehrauches gleichfalls irrgehe. Nur

wo die Aufspiirung des Stammes und die Erforschung

der Grundbedeutung beide in schvvesterlicher Eintracht

einander die Hånde bieten, keine der andern vorgreift,

und keine die andere beherrscht oder iiberschreit, nur

dann sind sie im Stande ein grundfestes Gebåude auf-

zufuhren, nur dann fiihren sie zu sicheren Resultaten.

Wenn die Formen domi, Ronue ,
militiæ etc. zufållig

15
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uie Genitive lauten, so nahm bisher die Syutax sie gut-

]iiijthig als solobe hin, und suchte so gut als moglich

mit ihnen zurecht zu kommen. Man hatte nicht erst die

Aufsehliisse aus dem Sanskrit abzuwarten gebraucht, ehe

man die Tåuschung einsah. Unendlich Vieles ist auf dem

ehen beschriebenen Wege zu gewinnen. Det her an forte

Exempel viser klart Forskjellen imellem den ydre me-

kaniske og den indre undersogende Betragtning. Naar

det hedder hos Baden: Ved de Verha at bo, være, op-

holde sig paa et Sted staa nogle Substantiva i genit.

sing. paa det Sporgsmaal hvor? nemlig Byers og mange

Oers Navne af den forste og anden Deklination og sing.

num. Derimod staa Byers Navne, som ere plur. num.

eller tertiæ declin. i ablativo. Samt naar efter disse

genitivos sættes et nomen appellativum per appositionem,

saa staar dette i ablativo;
— er da heri nogen Grund og

Sammenhæng? Plejer da ellers Styrelsen at afhænge af,

til hvilken Deklination Ordet horer? og sættes Genitiv

og Ablativ som Apposition til hinanden? Skal Drengen,

der lærer dette, tænke sig noget derved, maa han da ikke"

tro, at Sproget er blevet forrykt? Det var imidlertid

Synd, at tillægge Sproget denne Forrykthed, det er Sprog-

lærerne, som maa bære Skylden; de have det ene Aar-

hundrede efter det andet snakket hinanden efter ligesom i

S&vne, og ladet det bero ved, at Ungdommen kunde snakke

dem efter igjen. Men de vaagne allerede op, de ryste Sovnen

af sig, Solen skinner dem i Ojnene; de, som sove endnu,

maa vækkes, for deres egen Skyld og for de arme Drenges.

Der, hvor det travle Liv er, gaar vistnok heller ikke

alt endnu som det skulde; mange falde over deres egne

Ben, andre staa aldrig op mere. Det er uundgaaeligt;

men Held dem, som komme bag efter, og samle Travl-

hedens Frugter op! Med andre Ord: De, som etymologi-

sere, fare ogsaa ofte vild, og det er ikke min Tanke, at
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Ungdommen skal bebyrdes med deres Haarkloverier og

Drømmerier, skal nyde den plumrede Drik, men naar

Gjæringen bar sat sig, skai den smage og forlyste sig

ved den liflige Most.

Udvider Filologien nu sin Synskreds, stiger den at

opfatte det, som ligger til Grund for alle Sprog, anstiller

den en nojagtig Sammenligning imellem alle betydelige, og

uddrager den deraf de vigtigste Resultater, saa faar den

en vanskelig Opgave at lose, hvis den vil gjore alt dette

frugtbringende for Skolen
;
thi i Skolen er det ikke muligt,

at omfatte alle disse Sprog. Den maa altsaa gjore et

Udvalg. . Den maa for hvert Land eller rettere for hvert

Sprogrige, om jeg saa maa kable det (thi politiske Ind-

delinger ere her uden al Betydning), have for Oje, hvad

der tjener til dette Sprogriges Tarv. Ved Sprogrige for-

staar jeg her enhver Samling af Lande, der i lingvistisk

Henseende danner en afsluttet Kreds i det store Hele.

Et saadant er Tyskland, Holland og Schweitz, forsaa-

vidt tvske Tuns;emaal her herske; et andet er Danmark,

Norge, Sverrig, Finland. Der maa være noget, som er

mest fornodent for alle disse Sprogriger, noget, som er

mest fornodent for hvert enkelt, og noget, som knytter

begge disse Dele bedst til hinanden.

Holde vi os til det nordiske Sprogrige, saa er det,

efter hvad der ovenfor er bemærket, indlysende, at det,

som vi og alle behove, er græsk Sprog og Litteratur.

Vor Religion, vor Filosofi, vor bele Kultur maa, som alle

dannede Nationers, gaa ud fra og danne sig ved Aandens

ypperste Produkter i Syden. Ligeledes er det øjensynligt,

at, hvis vi ikke blot skulle tage Hensyn til almindelig

Dannelse, men ogsaa til vor Ejendommelighed, der jo ikke

bor udslettes, men baandhæves, saa kræver denne tillige

Kundskab i det oldnordiske Sprog, uden hvilket vor For-

fatning, vore Love, vore Sæder og Skikke, def Trin af
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Kultur, hvorpaa vi staa, den IVIaade, hvorpaa vi have

naaet det, og de Tungemaal, vi tale, ingenlunde lade sig

forklare. For os Nordboer maa det da være klart, hvad

vi have at hente i Syden , og hvad vi maa gjore os be-

kjendt med i Norden. Heldigvis lade disse tvende yderste

Punkter sig ved tvende andre Sprog knytte sammen, og

disse give os tillige Noglen til det, som vi endnu især

bebove: imod Vesten Latinen, imod Osten Mosogotisk.

Ved Latinen, som i flere Henseender ligger Oldnordisk

nærmere, end Græsk (saaledes nemlig, som dette Sprog viser

sig i sin senere Udvikling, i de bedste Skrifter) knytte vi

Oldnordisk og Græsk sammen, og vinde tillige ved La-

tinen al fornoden Indsigt i de mangfoldige Indretninger,

der som en Folge af det rommerske Herredomme opstode

i vor Middelalder, og paa hvilke mange af vore Institu-

tioner endnu grunde sig, samt, hvad der da folger af sig

selv, sætte os istand til at nyde og at uddanne os ved

denne Litteraturs fortrinligste Værker. Ved Mosogotisk

lade vi paa den anden Side Oldnordisk atter knytte sig

til Græsk og til de endnu fjernere Sprogled i Asien, og

aabne os tillige derved Indsigt i de germaniske • Sprog,

der ved en fuldstændigere Udvikling ere nodvendige til

at oplyse vor Middelalder, som er saa noje heslægtet

med Germaniens. Mange ville maaskee ansee det ufor-

nødent at tage dette Sprog med; jeg nævner det ogsaa

kun som et vigtigt Led i Kjæden, men skal i ovrigt ikke

lægge særdeles Vægt derpaa; hvad der behoves, er kun

de simpleste Elementer, det som tjener til at oplyse

Sprogsystemet. Tage vi det med ,
vil det imidlertid let

skjonnes, at vi da, foruden den gamle Litteratur, have

hele Grundlaget til den ny: i Oldnordisk til Dansk, Norsk

og Svensk, der alle maa drives ved Hojskolen, i Latin

iil de nyere romanske Sprog, i Mosogotisk til de tyske,

i dem alle til Engelsk.
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Men hvorledes bærer man sig ad, for i Skolen alle-

rede at kunne omfatte saa meget, for allerede der at

kunne lægge en Grundvold til v klassisk Dannelse i Al-

mindelighed og til nordisk Dannelse i Særdeleshed? for

allerede der at indvie Lærlingen saa meget i Græsk, La-

tin og Oldnordisk, at han siden uden altfor stor Besvær

vil kunne tilegne sig disse Litteraturers vigtigste Skatte?

Dette Sporgsmaal har jeg ofte opkastet mig selv, og for-

soger nu at besvare det.

Ved Skolen tænker jeg mig da, en Bemærkning, som

jeg næppe skulde behove at gjore, end sige at udvikle,

ikke en Skole, der har nogen bestemt Dannelse for Oje,

noget Slags Examen, Embedsdannelse eller sligt, men en

saadan, hvis Hensigt er, at lægge Grunden til en alminde-

lig klassisk Dannelse, der, hvad den end ellers maa om-

fatte, at jeg atter skal gjentage det, maa soge sit Grund-

lag i Sprogene. Skolen maa omfatte det, der er fælles

for alle. Denne egentlige Skole, Elementarskolen, op-

horer derfor, saasnart Dannelsen vender sig mere mod

denne eller hin Side, naar den skal tage en vis bestemt

Retning for Livet. Men i Forbigaaende sagt: det, som

skal være fælles for alle, bor da ogsaa være det for alle;

ingen af Statens dannede Klasser bor være udelukket derfra.

Det er hojst besynderligt, at dette hidtil har været Tilfældet.

Antager man da den Handlendes og Krigerens Forret,

ninger i Livet for saa særdeles vanskelige, at de ej kunne

udfores, med mindre han dannes udelukkende dertil fra

Barn af, eller for saa lidet betydende, at han ikke be-

hover det, som maa gaa forud for al videre Dannelse,

den almindelige? Skal den Lærde, Kunstneren, Krigeren,

den store Handelsmand allerede i Ungdommen være skilte

ad som forskjellige Stænder, eller bor de ikke meget

mere i deres Udvikling gaa ud fra det, som de alle forst
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og fremmerst maa besidde, almindelig Menneskedannelse,

Humanitet?

Ved Sprogunderviisning i Skolen forstaar jeg frem-

deles alt det, som giver en grundig Indsigt i Sproget, og

som sætter Lærlingen istand til , selv at læse og forstaa

en Litteraturs ypperligste Værker, men ikke den usammen-

hængende brogede Masse, som man plejer at kalde klas-

sisk Erudition, ikke denne Opregning af allehaande for-,

skjellige Meninger og Fortolkninger, den ene galere end

den anden, ikke denne Udenadslæren af allehaande my-

thologiske, historiske, naturhistoriske, litterære og jeg veed

ikke hvilke flere Anforelser, der glemmes et Par Aar

efter at det er lært; overhovedet ikke alt det, som man

ej behover at vide, da man kan slaa det op i det forste

og bedste Skrift, men kun det Blivende, det Varige, det,

som griber ind i og omfatter Sproget, det, som grundig

lært ikke udslettes af Hukommelsen, fordi det sidder fast

i Sprogets Rod, og derfor maa bevares, saalænge denne

er til i Sjælen.

Hvad Methoden angaar, da maa den kunstige for-

lades, og en naturligere træde isteden. Ved hin giver man

strax Drengen Grammatiken i Haanden, og prenter ham

den ind Stykke for Stykke, thi istykker er alt; man fylder

ham med Paradigmata, der ingen Sammenhæng have med

sig selv eller med noget andet i Verden, godt og vel, om

man ikke tillige bebyrder ham med hine Erindringsvers, som

en pedantisk Lærdom har opfundet, men som ingen sand

Indsigt give i Sproget; man fylder ham med Gloser, af

hvilke Halvdelen kun forekommer hist og her, nogle aldrig

i det han læser. Hvor gamle ere ikke Klagerne over

denne forvendte Methode! Hvor mana;e Suk har den ikke

udpresset, hvor megen Misdannelse har den ikke frem-

bragt! Den naturlige Maade, paa hvilken man begynder

at lære et Sprog, er derimod ved Oveise. Saaledes lærer
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man Modersmaalet. Elementerne blive Lærjingen bekjendte

og ligesom optagne i lians Sjæl i deres Helhed, ftirend

ban med fuld Bevidsthed er istand til at adskille og gjore

Rede for de enkelte Dele og deres bestemte Forbolde;

ban danner hele fuldstændige Sætninger, uden at vide

hvad Subjekt er og hvad Objekt; han kommer efter-

baanden efter, at give hver af Sætningens Dele sine rette

Endelser, uden at vide, hvad Tempus er og hvad Kasus.

Til den rette kunstmæssige Anvendelse fordres over-

hovedet en stime Forstandsmodenhed, end den, der er at

vente hos en halvvoxen Dreng. Man kan faa ham til at

plapre Reglerne efter, men hans Anvendelse deraf bliver

kun en los Mekanisme. Ligesom Naturforskeren forst

maa have Erfaringen for sig, forst maa have Naturen

givet, og maa have opfattet hele dens Ydre, forend hans

Granskninger kunne begynde, ligesom han f. Ex. forst

maa kjende en stor Mængde Planter af deres Udseende,

forend han kan tænke paa noget System, saaledes maa

Sproget ogsaa være givet, forend man kan betragte det;

man maa være nogenlunde hjemme deri, have det nogen-

lunde inde, forend man tilgavns kan lære det.

Deraf folger da, at man i Almindelighed (thi ganske

enkelte, som have en særegen Klogt, kræve deres egen

Behandling) ikke kan begynde en ti til tolv Aars Drengs

Sprogundervisning med Grammatik. De forste Skoleaar

skulle kun meddele ham Materialier; han skal indsande

Erfaringer (det er Barnets hojeste Lyst), men ikke spe-

kulere over dem. De forste Skoleaar ville da anvendes

til at gjore ham bekjendt med Naturen og Verden, til at

lære ham at kjende Naturens Love, forsaavidt disse træde

frem i Erfaringen, at kjende Himmellegemerne og deres

Lob og deres Forholde, alle Herrens store Under paa

Himmel og Jord . de mathematiske Sandheder i deres

simpleste Form. Historien som Fortælling om hvad der er
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skeet (jeg tænker mig alt dette ham meddelt paa samme

Maade, forsaavidt det nemlig kan opfattes ved Anskuelse

uden Spekulation derover), og hvad Sprogene angaar, til

at indsamle Exempler for den folgende Anvendelse. Lige-

som han i Modersmaalet har lært, at det hedder: Stokken

er rund, Bordet er rundt, Stokkene, Bordene ere runde;

Manden sagde (ikke sigede) o. s. v., saaledes vil han lære

det samme i de andre Sprog, hvormed han skal be-

skjæftiges. Dertil behoves en Læsebog, som er indrettet

til denne Hensigt. Den vil paa een Gang omfatte Old-

nordisk, Latin, Græsk (i denne Orden maa de folge), saa

at Sætninger i disse tre Sprog stedse folge efter hinanden.

Han vil derpaa læse storre Stykker af samme Indhold,

men udtrykte i hver af de tre Sprog efter hinanden. Han

vil endelig læse tre Læseboger, hver i sit Sprog, der inde-

holde Udvalg af de tre Litteraturer, eller korte autorer.

Det er aldeles i hans Tarv, at give ham flere kortere

Boger, og at lade ham gaa over fra den ene til den anden.

Hensigten hermed er kun, at han kan forstaa alt dette,

saaledes som han forstaar sit Modersmaal, uden gramma-

tikalsk at kunne oplose det; og ligesom han har lært

Modersmaalet udenad, saaledes tænker jeg mig, at han

vil lære en stor Del, om ikke alt, af disse Læseboger

udenad; hvorved ingen anden Forsigtighed behoves, end

at han, ligesom i Modersmaalet, holdes til at give For-

merne nojagtig (saaledes at han fatter, at f. Ex. domi-

nus og viagnus, terra og rotunda, o. s. v. hore sammen),

og at forsikre sig fuldkommen om, at han virkelig for-

staar og i Modersmaalet kan udtrykke Meningen af hvad

han læser, ja at han endog, naar det foresiges ham i

Modersmaalet, kan sige det efter i det fremmede Sprog.

Herved vil han have lært at kjende en stor Mængde Gid

i deres Forbindelse med andre, og være bleven opmærk-

som paa mange Formationer, med langt mindre Moje os
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langt mere tilfredsstillende, end naar han lærer at opremse:

alauda, en Lærke, cerevisia, Ol, abacus, et Regnebræt,

abdomen, Isterbug; ellev nomhi. mensa, genit. mensm
1 etc.

Det maa da heller ikke oversees, at Lærlingen tillige, ved

Sammenstillingen af de tre Sprog, ud af Sprogene selv

maa have lært at fatte deres Ligheder og Forskjelligheder,

maa f. Ex. lægge Mærke til, at i oldnordisk godr og græsk

ayx8"0£ svare Endelserne -r og - oq til hinanden, i

lat. crimen og gr. xptp.a -men og -[xoc o. s. v. uden at

man endnu behover eller er istand til, at udvikle ham den

nuje Sammenhæng med alt dette.

Naar Materialier saaledes ere samlede, og Forstanden

tillige har faaet den behorige Modenhed, saa kommer Be-

tragtningen til, og den egentlige Skole i strængere For-

stand begynder. Ligesom Naturforskeren lærer Ynglingen

nu at oplose det, han allerede kj ender som et Heelt, han

afsondrer og skjelner, han giver hver Del sit Navn, skiller

Form fra Form, indseer enhver Tings Maal og Hensigt,

og lærer dens rette Brug. Han erhværver sig en dybere

Indsigt i det, der allerede overfladisk er ham bekjendt;

han forbinder atter, men efter Regler, med Tænkning og

Overlæg. Denne Oplosning, denne Undersogelse vil, hvis

han har nogen Klogt, more ham, thi ved hvert Skridt,

han gjor fremad, lærer han bedre hvad han allerede troede

at kunne for; og den Fremgang, han nu gjor, maa være

langt mærkeligere og storre, end naar han i en yngre

') Paradigmata skulle overhovedet opstilles, men aldrig læres

udenad paa Remse; thi det Karakteristiske ved Dannelsen af

Kasus ligger ikke i deres Folge efter hinanden, men i samme

Kasus i de forskjellige Deklinationer. Skulde nogen saadan

Folge da læres udenad
,

saa maattc det snarest være komings,

skogar, etc. dotnini, menses etc. Men det Væsentlige bcstaar

overalt i, at kjende en Kasus, naar man har den, ligesom at

kjende et Ord imellem en hel Mængde andre, med hvilke det

staar i en vis Sammenhæng.



236 SPROGKUNDSKAB I KORDRIV.

Alder begynder paa Sproglæren uden mindste Begreb om

Sproget. Vil man endelig forsoge, at lade ham producere

Sproget (thi imod de mundtlige eller skriftlige Stilov eiser

som Ovelser har jeg intet at indvende, men mener kun,

at de som varig fortsat Oveise maa forbeholdes de egent-

lige Filologer) saa vil det Produkt, han nu frembringer,

være langt fuldkomnere end ellers. Regelen, som han lige-

som selv har opfattet, Udforeisen, som han har seet i

gode Monstre, den Mængde af Ord og Former, der staa

til hans fri Raadighed, og endelig hans modnere Alder

ville give hans Sprog Korrekthed og Smag.

Middelet til alt dette er Sproglæren. Man giver ham

den i Haanden, man gjennemgaar den med ham, man an-

vender den paa de Exempler, han allerede kjender, og

ved bestandig fortsat Læsning. Men der behov es i Grunden

flere saadanne: en almindelig, som paa een Gang om-

fatter Grundlaget til de tre ovennævnte Sprog (og, om

man vil, tillige Mosogotisk), samt særskilte og udforligere

for hver af de tre Sprog i Særdeleshed. Da Skolens Hensigt

imidlertid kun er, at meddele et godt Sprogsystem, og at

sætte Lærlingen istand til, ved fortsat Arbejde paa egen

Haand at nyde Litteraturens Værker, saa mener jeg, at

de særskilte Sproglærer maa forbeholdes de egentlige

Filologer, og at den almindelige alene vil være tilstrække-

lig til denne Skolens Hensigt.

Denne almindelige Sproglære behover ikke at være

af stort Omfang, thi naar man rydder al den Fyldning

bort, som Filologerne have dynget op omkring de simple

Regler, saa er det Væsentlige af et Sprogs Bygning ikke

af særdeles stor Udstrækning; men Udarbejdelsen af denne

Sproglære kræver meget Overlæg. Den forudsætter en

saare udbredt Sprogkundsksb og en dyb Granskning i

Sprogenes Sammenhæng, i det mindste et noje Bekjendt-

skab med andres Granskninger, og Forstand og Smag til
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at anvende dem. Da hele Skolens Sprogdannelse væsent-

lig vil bero paa denne Sproglære og dens Anvendelse,

men en saadan dog ikke her lader sig give, saa vil jeg

forsuge, ved nogle Bemærkninger at gjore Ideen dertil

nogenlunde anskuelig. Dog folger det af sig selv, at de

Raisounementer over en eller anden Del, som jeg derved

an forer, ikke skulle optages i Sproglæren, men overalt

kun de sikre og tilforladelige Resultater.

5. Sproglæren vil begynde med en kort historisk

Oversigt over den japqfiske Sprogstamme, de gamle Sprog,

som henhore til den, og de nyere, der af dem have ud-

viklet sig. Denne historiske Oversigt er nodvendig, for

at Lærlingen paa een Gang kan fatte Videnskabens Om-

fang, den Sammenhæng, hvori Sprogene staa med hin-

anden, og den Orden, hvori han i sit folgende Liv rettest

hor dyrke dem.

Der vil allerede have været Lejlighed til, i Forbi-

gaaende at gjore opmærksom paa de grammatikalske Be-

greber. Ku fremstilles de i deres Sammenhæng i et kort
6

Omrids: Ordenes Elementer, Roden, Orddannelse, Bojning,

Afledning, o. s. fir. Da der ikke mangler Lærlingen paa

Exempler, saa vil dette Afsnit, især ved det mundtlige

Foredrag, kunne udvikles med megen Kojagtighed.

Begge disse Afsnit ere kun at betragte som Ind-

ledning til Sproglæren selv.

Udviklingen af Sproglærens enkelte Dele begynder

med Bogstavlære og Læren om Overgangslovene. Den

vil ikke frembyde store Vanskeligheder; man behover kun

kort og klart at fremstille det Bekjendte, Bogstaverne

kjender Lærlingen allerede; han vil nu see dem i deres

Orden, see dem opstillede i de Klasser, til hvilke de

rettelig henfores. Udtalen har han allerede lært; den maa,

at jeg navnlig skal berore det latinske Sprog, ogsaa i

dette (opfattet dels af Sproget selv, dels af det Italienske)
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meddeles ham saa nojagttg som muligt, saa at han und-

gaar den falske Udtale, hvortil slet Retskrivning har for-

ledet os. Han vil altsaa, naar han seer d. Sol, isl. sol,

lat. sol (solis, ikke sul, sollis), strax erfare, at de ud-

tales aldeles ens, og gr. ttjaioc;,
som staar ved Siden, be-

kræfter det. Alt Uvæsentligt, f. Ex. det græske Accen-

tuationssystem, vil ved denne Fremstilling falde bort.

Efter Bogstavlæren og Overgangslovene gaar man

over til Ordet, og fremstiller dets Oplosning i Rod og

Endelse, ved i adskillige klare Exempler at gjoie Lær-

lingen opmærksom paa, hvorledes man kan trænge ind til

Ordets forste Skikkelse, og afsondre denne fra alt det,

som maa antages senere at være tilfojet.

Rodlærens egentlige Hensigt er kun at trænge ind til

Roden, som Ordets egentlige Grundlag. Naar man gaar

over til Bojningen, blive især Endelserne -Gjenstand for

Betragtningen, og endelig den Vexelvirkning, som finder

Sted imellem Rod og Endelse. Den naturligste Frem-

gangsmaade synes her at være, at begynde med Ord, i

hvilke Roden er mest nogen, derfra at gaa over til de

Ord, som have de ældste Formationer, og derved efter-

haanden at bane sig Vej til de mere afvigende. Roden

er f. Ex. nogen i Udraabsordene, de ældste Formationer

findes ved de forste Stedord, den ældste Form af Gjernings-

ordene ere Datiderne, hvoraf Navneord udvikle sig. Det

synes da at være rigtigst, forend man fuldstændig gjennem-

gaar de enkelte Taledele, at give en Udsigt over deres

Udvikling i Almindelighed, hvilket da hliver en nojere og

bestemtere Udforelse af Rodlæren. Ligeledes vil det være

gavnligt, paa samme Maade at meddele en Udsigt over

Endelserne, ved nemlig at opstille en Del, hvis Oprindelse

kan oplyses, for at Lærlingen kan faa en ret klar Forestilling

om Forholdet i det hele, og derfra ved den fuldstændigere

Fremstilling slutte til det, som ikke kan udredes. Endelig
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fremstilles Vexelvirktringen imellem Rod og Endelse eller

den interessante Lære om Omlyden i sin Almindelighed.

Efter denne Forberedelse vil man da med Held kunne

gaa over til det egentlige Sprogsystem, Fremstillelsen af

Ordklassernes Bojning, der nudvendig maa vinde i Tyde-

lighed derved, at flere Sprog stilles ved Siden af hinanden.

For at tydeliggjiire Fremgangsmaaden herved, hen-

sættes folgende Brudstykker af nogle enkelte Dele: De

mest herskende Overgangslove fremstilles med Exempler,

især Konsonanternes som Ordenes faste Tommer, og som

de, der bedst ere skikkede til, at gjore Lærlingen op-

mærksom paa Sprogarternes Forskjellighed; f. Ex.

isl. k, lat. c, gr. x: hbf-ut, cap-ut, xscp-aVr],

hvori tillige fremtræder Forandringen af Grundvokalen i

Roden cap, og Forskjelligheden af den til Roden fojede

"Endelse -nt (it, capit-is), -aloq, ofia\ (u.ey-Gdoc, u-sy-odT],

isl. mik-ill for mik-ilr).

isl. s, lat. s, gr.

c

: sik, se, s. o. s. v. alt i sin be-

horige Orden.

Det er gavnligt, ved disse Overgangslove at meddele

en stor Del Exempler, og ved Læsningen at gjore op-

mærksom derpaa, for at Sprogenes Lighed i de mange for-

skjellige Tilfælde kan træde ret levende frem for Lær-

lingen; f. Ex. isl. og lat. hofut, caput; hafr, caper;

hundr, canis; hjarta, cor; horn, cornu; hurd, cardo;

hju, civis; hud, cutis; hals, collum; kne, gemt; akr,

ager; bera, fero ; hi'ia, firf; fe, pecu; tbnn, dens (dent-

is, Tand); svefn, somnus; Ijåmi, lumen (af lue for

lugmen) ; sol, sol; vår, ver; os, os (oris) ; angå, ocu-lus ;

ungr, juvenis ; einn, unus (oenus) ; å, aqua; gås (for

gans) anser, o. s. v.

Derved vil Lærlingen tillige blive opmærksom paa,

hvilke Ord i de nordiske Sprog der ere ret gamle, fordi

Overstanken i dem finder Sted, hvilke der derimod ere



240 SPROGKIIXDSKAB I NORDFN.

senere indkomne, og (lerfor heller ikke have modtaget den

behorige Overgang; som penna % Pen; pondus, Pund;

pif/nus, Penning (men pecu, fe); pæna, Pine; cuprum,

Kobber; caulus, Kaal *
; cerasus, Kirse-bær; corpus,

Krop; crux, Kors; con-clave, isl. klcfi, o. s. v.

Foruden de egentlige Overgangslove fra Sprog til

Sprog fremstilles de sædvanlige Bogstav-forandringer , som

findes i samme eller forskjellige Sprog; som v, m, og n

i isl. ver, norsk mer, lat. nos (i vort mig, vi), for at

det overalt kan skjonnes, hvad der er Grundbogstav, og

hvad der kun er en tilfældig Forandring.

Ved Exemplerne vil Lærlingen desuden have Lejlig-

hed til, at bemærke andre Forandringer, der forst senere

udvikles i deres Sammenhæng, men paa hvilke det vil

være godt strax at gjore ham opmærksom, for at denne

Erfaring siden kan komme ham tilgode. Finder han f. Ex.

blandt sine Exempler peirra (deres), eorum, saa vil han

erfare, at i vort deres er s et senere Tillæg taget af

Entallets Ejeform, at den rette gamle danske Form er

deræ, svarende til isl. peirra med Overgangen af ei til

é; og sammenstiller han dette med eorum, saa vil han

erfare, at p er det demonstrative Mærke, der i Lat. skulde

være s, men der er bortfaldet, at lat. eo er en lignende

Tvelyd som isl. ei, at i Endelserne svarer lat. u til isl.

a, samt at m i eorum er en tilhængt uvæsentlig Nasallyd,

saa at p-eirra og eoru-m med de behorige Overgange

svare aldeles til hinanden.

Enhver nujere Betragtning af Overgangslovene bor

egentlig medtage Mosogotisk og det hojtyske Oldsprog;

thi hvis jeg ikke fejler,
saa lader sig af dem oplyse, at

') Efter Rask (det gi. nord. Spr. Opr. S. 280)5 hvis derimod

isl. kål henfbres til helm (helus et helusa pro olus et olera

dicebant antiqui. Fest.), saa begrundes maaskee derved Ælden

;if denne Væxt i Norden.
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Sanskrit, hvormed, ifolgc Bopp, Zend og Litthauisk i det

væsentlige stemme overens, samt Græsk og Latin danne

een Stamme; Ira dem afvige derimod Mosogotisk og Is-

landsk , med hvilke igjen Angelsaxisk forener sig, saa at

disse tre danne en anden Stamme; og fra hegge disse

Stammer adskille sig igjen de hoj tyske Sprogarter. Eller

med andre Ord: Sanskrit, Græsk og Latin, skjondt mange
andre Elementer ere i dem indblandede, have een Rod;

Mosogotisk, Angelsaxisk og Islandsk have ligeledes een

Rod; saa at Sanskrit vel er særdeles beslægtet med, men

hverken det eller Græsk og Latin er Stammen til Islandsk ;

ligeledes dele Islandsk og Hojtysk, hvor megen Lighed

de end have med hinanden, sig i to forskjellige Grene.

F. Ex. gr. og lat. p, mosog, isl. f, oldhojt. b (v) : paler,

fdSir, vatar ; gr. og lat'. f, mosog. isl. b, oldhojt. p:

frater, brådir, pruotar ; gr. lat. d, mosog. isl. t, oldhojt.

z: dens, tonn, zand ; id, pat, daz, o. s. v. Dette an-

mærkes, fordi det vistnok bor komme under Overvejelse,

om det var hensigtsmæssigt, allerede i Skolen, just ikke

at meddele nogen udforlig Fremstilling af de tyske Sprog-

arter, men dog at fremstille Sproggranskningens alminde-

lige Resultater.

Ved Rodlæren maa Lærlingen erholde en almindelig,

men dog klar Forestilling om, hvorledes Ordene fra deres

forste oprindelige Skikkelse gaa ud igjennem de for-

skjellige Ordklasser; f. Ex. at i bandt, Baand, er Roden

egentlig band, der ved Assimilation bliver isl. batt, og ligger

til Grund for Ordets (ivrige Former; hvorledes Rodfor-

merne inddeles, og hvilken Forvanskning de ofte lide,

hvilket er aldeles nodvendigt til at oplyse Bojningssystemel;

f. Ex. Rod paa Konsonant tcou-c for izoh-Q, pe.s for ped-s,

fot-r ; ooou-c for o-5ovt-c, dens for dent-s (dent-is), tonn

(Tand); hvorledes lukte og aabne Former afvexle i de

1840-1841. 10
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forskjellige Sprog, skjondt Ordet i Grunden er det samme

som isl. hjarta, lat. cor for cord (cord-is) , o. s. fif.

Ved Endelserne maa gjores opmærksom paa de

væsentlige Dele af Endelsen, og dens Omskiftning i de

forskjellige Sprog; f. Ex. s og r i hortus, gardr, o. s. v.

Inf. paa -a (an), siv o. s. v. Personsendelserne ved

Gjerningsordeue, og den Maade, hvorpaa de ere oprundne

af Stedordene, o. s. v. Fremdeles paa det Uvæsentlige

i Endelsen, f. Ex. den uvæsentlige Nasallyd m og n,

der i næsten alle Sprog fojes til Endelser, og giver

dem et fremmedt Udseende, som hcersu, quorsu-m ;

iste, men ide-m; quicunque, den som; tiu, dece-m ;

lignu-m, dominu-m, patre-m, lignoru-m, o. s. v. Der-

ved vil atter Ligheden af adskillige Ord blive ind-

lysende, som i patri-monm-m ; isl. væn (menj-ar). Ved

dette Afsnit vil det uden Tvivl blive nodvendigt at med-

tage nogle Laanesætninger af den almindelige Sproglæres

Resultater, uden hvilke Endelsernes Oprindelse ikke lader

sig forklare, og den Form, under hvilken de sa'dvanlig

forekomme, ikke lader sig oplyse. Det kan f. Ex. ikke

gjores indlysende, at Gjerningsordenes forste Persons

Tillæg er m, og at dette atter er Grundlaget i det forste

personlige Stedord, uden ved at gaa tilbage til de ældsteSprog

(som Lappisk) og til de senere Sprogs allerældste Former.

Fremdeles maatte der meddeles en almindelig Over-

sigt over den Forvanskning, Endelserne have liidt inden-

for hvert Sprogs Grændse; som gr. a\Xo for aXXo5, lat.

ali-itd, ist-ud, isl. p-at ; xap7U0£, corpus, corporis for

corposis, o. s. v. Eller hvert Sprogs Egenheder i denne

Henseende maatte fremstilles for sig, og at de ere saa-

danne, maa da oplyses ved at stille de andre Sprogs til-

svarende fuldstændige eller uforandrede Former ved Siden.

Dernæst folge de Forandringer, som Koden lider ved

Forbindelse med Endelserne, og de Forandringer, som Endel-
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serne lide ved samme Forbindelse. F. Ex. rego, rcc-si,

rcc-s (rexi , rex), reg-is ; spargeo, sparsif cedo, cessi

o. s. 'V. De latinske Perfekta paa -si for (sti) ti, sva-

rende til de nordiske paa -ti, di: dixi for dicti, sagdi;

de latinske Partic. paa -sus, sum, for -tus, tum, isl. tr,

tt, som fixum for fictum o. s. v. Derved vil det vise

sig, at det, der i eet Sprog kun forekommer som en enkelt

Anomali, er i et andet en herskende Forandring, som

isl. vita, veit , vissi, for vitsi, visti, svarende til Iat. paa

-si (cedo, cessi, for cedsi).

Endelig fremstilles Omlyden eller den Vexelvirkning,

der findes imellem Rodens Vokal og Endelsens. Denne

er vel kun fuldstændig udviklet i det islandske Sprog,

men det vil dog vise sig, at der i de andre findes Ana-

logier dertil , og at ligeledes her meget af det, der i dem

kun viser sig som en enkelt Anomali, er i det oldnordiske

Sprog trængt igjennem som en almindelig Regel; som isl.

nafn, nefni, lat. ogo, egi; nomen, nominis, o. s. v.

Men selv efter alt dette vil Bojningssystemet endnu

ikke kunne fremstilles i sit rette Lys, hvis man ikke for-

inden medtager det Væsentlige af Orddannelsen. Thi

det synes at være den naturlige Fremgang, at man gaar

ud fra de enkelte Bogstaver og deres Forandringer, der-

næst over til de enkelte Rodder og deres Forandringer,

og endelig til de enkelte Ord og deres Forandringer. Men

disse Foraudringer, som Bojningssystemet angiver, forud-

sætter Ordene selv. Man kan f. Ex. ikke fremstille Bojningen

af hanen, Ijåmi, uden at bemærke at -men og -mi her ere selv-

samme Endelse, der er fojet til Roden; man kan ikke vise,

at Navneords og Tillægsords Bojning i det væsentlige er

den samme, uden at bema^rke, at disse Ords Oprindelse

ligeledes er det. Det synes derfor passende, at meddele

en Oversigt over de Endelser, hvorved Ordene formes,

forend man gaar over til Bojningen eller disse Endelsers

10
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Forandringer efter de Forhold, hvori de komme; eller

med andre Ord at meddele en kort sammenlignende Ord-

dannelseslære.

Har man saaledes banet sig Vejen til den egentlige

Bojningslære, saa vil der dog ved denne blive adskillige

Ting at undersoge og at afgjore, furend den i Orden og

Sammenhæng kan fremstilles. Det maa f. Ex. ansees for

afgjort, at den Orden, man efter den gamle Behandling

af den latinske Sproglære har antaget i Navneordenes

Forholdsfornier, maa forkastes, at man ved at skille Nom.

fra Akk. , og ved at skyde Vok. ind imellem Dat. og Abl.

har skilt det ad, som horer sammen. Ved den alminde-

lige Sprogbetragtning er man kommen til Overbeviisning

om, at Vok. staar aldeles udenfor Sætningen, og enten er

lig Nom. eller kun har modtageten ubetydelig Forandring,

fremkommen ved den Hurtighed Tiltale medforer; samt at

Nom. og Akk., som Subjekts- og Objektsforhold, danne

en egen Afdeling, som man kunde kalde Handlingsforhold,

Dat., Abl., Lokativ etc. en anden Afdeling, som man

kunde kalde Rumsforhold, og at endelig Gen. enten, som

nogle ville, kan henfores til denne, eller udtrykker et

særegent Ejendomsforhold. Dette bekræftes ogsaa ved

Dannelsen af Formerne. Den Regel, at Nom., Akk. og

Vok. ere ens, gjælder nemlig ikke blot om Intetkjons-

ordene, men i Hovedsagen ogsaa om Han- og Hun-

kjiinsordene, da Forskjellen kun ligger i, at man ved

Nom. har tilfojet en Aandelyd eller Hvislelyd (li, s), ved

Akk. en Nasallyd (ni, n), og for Resten ved smaa Vokal-

modifikationer sogt at adskille Subjekts - og Objekts-

forholdet; saa at f. Ex. deus, deu-m; pater, patre ni,

foemina, foemina-m, i Grunden ligge hinanden ganske nær,

ligesom lignu-m, lignu-m (for lignud). Ved ingen af

disse finder nemlig noget nyt Ordtillæg Sted, Grundfor-

skjellig herfra ere derimod de Forholdsfornier, i hvilke der
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til Ordets Kod er lagt et andet Ord, et Forholdsord, et

Adverbium, eii Postposition; f. Ex. i Dat. i (mensa-i,

die-i , loco-i, fructu-i; konung-i, o. s. v. , der oprindelig

har været et eget Substantivbegreb, der fuldstændigere

gjenfindes i finsk ihi, Iat. ibi (s-ib'i) , ubi (Derhed, om

man saa kunde udtrykke det), men ved Forbindelse med

Roden har modtaget forskjellige Skikkelser, som i loco

for loco-i, og i PI ur. -is for ibis (-abus, -obus). Om
Oprindelsen til Gen. ere Meningerne temmelig delte; det

er dog sandsynligt, at begge dens Former, ligesom No-

minalivendelserne, ligge i Ejendoms -Pronommet (saa at

gr. -so?, Iat. ems, isl. -ar svare til hinanden, og at denne

fuldstændige Endelse senere er forkortet til -qq, -is, -s);

og at den derfor nærmest maa henfores til samme Række.

I Folge heraf ville Forholdsformerne passende kunne

ordnes saaledes:

Nom/

Roden med Pronominaltillæg.

Roden med Pronominaltillæg, som udtrykke

Ej endomsfo rb. old.

Dat. \

I Roden med Adverbialtillæg, som udtrykke

( Forhold i Rummet,
etc.

J

Hvad Kjiinnet angaar, da opstaar det vigtige Sporgs-

maal: om det ene kan ansees for afhængigt af det andet?

og om man derfor skal folge Rask, der overalt stiller

Intetkjonnet foran? Om Rigtigheden heraf tvivler jeg

saare meget. Thi Kjonnene ere, hvad enten man be

tragter deres Betydning eller deres Former, ikke udsprungne

det ene af det andet, men fremkomne enstidige. Han-

kjonnet betegnedes ved en kort Vokallyd, der begrændsedes

af en Hvislelyd eller Dirrelyd, Hunkjonnet ved en lang

Vokallyd. saa at der ved Kortheden udtryktes storre
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Haardhed, ved Længden storre Blodhed; og Intetkjonnet

l)lev udtrykt ved en lignende kort Vokallyd, men med en

anden Begrændsning af en d eller t Lyd, hvorved Haard-

heden hlev endnu mere fremtrædende, end ved Hankjonnet.

Derved komme Hankjon og Intetkjon ofte til at ligge hinanden

nær, uden at man dog kan sige, at det ene er kommet af

det andet; ligesom paa den anden Side, som hekjendt,

Hankjon og Hunkjon kunne falde sammen. Fuldstændig

vise Kjonnene sig i det tredie personlige Pronomen, der

indeholder Oprindelsen til de senere Kjonsendelser i Navne-

ordene; for Hankjon isl. så, efter en sædvanlig Lov for-

længet for sas, gr. o£, lat. is eller us for sus (der ogsaa

findes); for Hunkjon isl. su, gr. 7],
lat. ea (med oprinde-

lig Længde, senere formedelst Tonen ved Forbindelse med

Rodordet forkortet); for Intetkjon isl. p-at, gr. t-o5

(efter en sædvanlig Lov to med bortfaldet 8), lat. id, ud.

Man finder disse Endelser fuldstændig i lat. illis (senere

ille) eller olus, illa, illud; iste, ista, istud; quis , quæ,

quid o. s. v. Mindre tydelig i Navneordene, som bon-tis,

bona, bonu-m, og i Isl. i Hankj. -r som niadr, i Hunkj.

u, som hånd, hvor det er bortfaldet (hbndii). Men det

er dog klart, at Ord som maSrinn fremkomme forst ved

Tillæg af Kjonsendelsen r, dernæst ved Tillæg af det

bestemmende Pronom. hinn, uden at her kan være Tale

om nogen Oprindelse fra Intetkjon.

Holder man da Kjonnene behorig fra hinanden, saa

folger ogsaa d_eraf, at Navneordenes Bojningsmaader ikke

opstilles saaledes, at flere Kjon fores sammen i een, men

saaledes, at hvert Kjon med sine Forandringer bliver be-

tragtet tor sig. Thi i Grunden har hvert Kjon sin egen
eller sine to Bojningsmaader, og Afvigelserne i disse

fremkomme kun ved de Forandringer, som Rod og En-

delser, i det de indvirke paa hinanden, komme til at lide.

Ved at betragte hvert Kjon for sig. faar man en fuld-
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stændig Oversigt over hele den Udvikling, der horer

sammen; ved at forene forskjellige Kjon under eet, forbinder

man derimod ofte det, som intet har tilfælles. Naar f. Ex.

isl. axifju, nufn (for nbfnu) og tre (for trjuvu eller trjåu),

stilles sammen, saa skjonnes, at de i Grunden alle endes

paa -m, ligesom de lat. cormia, nomina, o. s. v. paa -a,

og at Forskjellen kun ligger i Sprogenes Overgangslove;

stiller man derimod, som i Rasks sidste Vejledning, skip

forrest i Systemet, men tre bagerst, uagtet de f. Ex. i

Angels, folge samme Bojningsmaade: skipu, treovu, saa

rives det i sig- selv Sammenhorende fra hinanden. Ved

at betragte hvert Kjon for sig, vil man paa samme Maade

undgaa saadanne Urimeligheder, som i Latinen at skille

den 1ste og 5te Dekl. fra hinanden, og mange andre

Misligheder, hvorpaa især den latinske Sproglære har

Overflodighed.

Ved Navneordene maatte det endelig vel overvejes,

hvilken Formation der skal stilles forst, den aabne eller

den lukte. Rask stiller de aabne Former forst, fordi de

ere de simpleste, Grimm derimod de lukte, fordi de ere

de ældste. Rask gik derved, som han flere Steder har

ytret, ud fra det, som maatte være Lærlingen lettest, alt-

saa fra det praktiske Synspunkt, men dette falder sjelden

sammen med det naturlige, det i sig selv rigtige. Det

naturligste synes at være, at begynde Fremstillingen af

Bojningen med de Former, hvor Roden fremtræder mest

nogen, og derfra at gaa over til dem, hvor den erholder

stedse flere og flere Tilsætninger og Forandringer; altsaa

i Latinen med Navneordene af tredie Dekl. og ved Gjernings-

ordene med dem af tredie Konjug. Hvad derved da endnu

er at gjore, bestaar især kun i, at udfinde deres rette

Orden og Sammenstilling. Jeg skal ikke opholde mig

ved alt det, som taler for, at gaa ud overalt fra de lukte
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Fornier, da det Væsentlige er sagt af Grhnni (Deutsche

Grammat. 1 og 4 D.)

Naar man er bleven enig om disse og flere lignende

Tvistepunkter, vil man være i Stand til at opstille Bojnings-

maaderne for Navneord og Tillægsord, der betragtes under

eet, saaledes, at Overensstemmelserne og Forskellighederne

i de Sprog, der sammenstilles, træde frem i deres fulde

Klarhed. Som Ex. hensætter jeg nogle Paradigmata af

Intetkjonsord i Islandsk og Latin saaledes som de svare

imod hinanden:

N.A.Y.
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Det vilde uden Tvivl derhos, naar Biijningsmaaderne

ere opstillede, være hensigtsmæssigt, at henstille en stor

Mængde Exempler paa, hvorledes Ordene i de forskjellige

Sprog gaa over fra lukte til aabne eller omvendt; fra det

ene Kjon til det andet, og derved fra den ene Bojnings-

maade til den anden; f. Ex. Iat. vallum, isl. vbllr ; lat.

freturn, isl. fjorår, o. s. v.

Tænker man sig paa denne eller lignende Maadc

Bojningssystemet i de forskjellige Ordklasser fremstillet

i de tre Sprog, Islandsk, Latin og Græsk, da kan det

næppe fejle, at Lærlingen, naar en saadan Sproglære

gjennemgaas med ham og bestandig under Læsningen

bliver ham mere og mere klar, vil erholde al den Indsigt,

der er fornoden til at see ind i Sprogenes Bygning, og

den Sprogfærdighed, der behoves til at læse de bedste

Skrifter.

Endelig vil Sætningslæren kunne modtage en lignende

Behandling. Man vil kunne samle under eet de Regler,

hvori alle tre Sprog stemme overens, og oplyse dem ved

Exempler af alle tre Sprog, saa at man kun behover een

Gang at sige og at udvikle det, som man nu fremstiller

paa tre forskjellige Steder. Men man vil derved tillige

have overflodig Lejlighed til, at gaa ind i hvert Sprogs

Ejendommeligheder, og ved selve Sammenstillingen at

kjende hvert af dem bedre. Man opstiller f. Ex. Regelen

om Akk. med Inf., oplyser den med Exempler af Isl.,

Lat. og Gr. , og udvikler derpaa de enkelte Modifikationer,

som denne Regel kan modtage i hvert Sprog for sig, og

tydeliggjiir disse ved andre Exempler. Man seer da, at

dette lader sig sige paa eet Sprog saa, men paa det

andet noget anderledes, og Sprogenes Særegenheder kunne

aldrig vorde tydeligere, end naar de saaledes stilles ved

Siden af og mod hinanden.
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6. Disse Bemærkninger ere, som let skjonnes, kun

Strøtanker. Det Enkelte vil give sig, naar man tænker

paa Anvendelsen, og iværksætter Udforeisen deraf. Indtil

da vil det være nok, kun at meddele saa meget, som kan

tydeliggjore Ideen, og vise Muligheden af dens Udforelse.

Jeg skal derfor endnu kun tilføje, at naar Sprog-

studiet fortsættes ved Hojskolen, saa tænker jeg mig det

drevet der omtrent paa lignende Maade. Man vil nemlig

der, eller maaskee allerede i Skolens højere Klasser, have

Sproglærer, der ligeledes paa een Gang omfatte de nyere

Sprog, der hore sammen: f. Ex. en noget udførligere

sammenlignende Sproglære, der omfatter alle de romanske

Sprog med Latin som Grundlag, en anden, der omfatter

de nordlige Sprog, Dansk, Norsk, Svensk, Tysk og Engelsk,

med Oldnordisk som Grundlag. Man indvende ikke her-

imod, at Lærlingen derved vil overlæsses; han lærer i

Grunden alle disse Sprog, naar han lærer eet af dem til-

gavns; man hik give ham Midlet dertil i Hænde, hvor-

vidt han da vil gaa i hvert enkelt, det maa overlades ham

selv. Man stiller ham hen i Midten, hvor lyse Udsigter

aabne sig for ham til alle Sider, men aabner hans Blik

for dem, og lader ham vælge, hvilken han vil tage endnu

nøjere i Ojesyn.

Med Sproglæren er imidlertid Sprogdannelsen ingen-

lunde fuldfort. Det er ligesaa lærerigt, ja maaskee i flere

Henseender endnu mere dannende, at betragte Ordenes

Betydning, og den Maade, hvorpaa disse udvide og for-

grene sig i de forskjellige Sprog. Dette er en Mark,

som, hvor mange Ordboger man end har, endnu er meget

udyrket. Thi hvor søger man en systematisk Fremstilling

af Ordbetydningen og dens Udvikling; hvad man hidtil

har henvendt sin Opmærksomhed paa , er Betydningen af

de enkelte Ord i Sproget og Sprogets Synonomik; men

hvo har tænkt paa at fremstille alt detle i et System.
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hvilket dog maa være muligt. Der maa kunne udvikles,

hvilken Gang Naturen i Almindelighed har fulgt og folger

ved Udviklingen af Ordenes Betydning, og dette maa

kunne oplyses ved virkelige Exempler. Hidtil har man i

Orddannelseslæren optaget enkelte dertil horende Sæt-

ninger; men disse maa fuldstændiggjores, saa at de komme

til at udgjore en egen Del af Sprogvidenskahen, Ord-

betydningslæren. Naar et Omrids af denne er dannet,

saa vil man ogsaa, til Brug for Skolen, kunne udarbejde

en særegen sammenlignende Ordbog (for Oldnordisk, La-

tin og Græsk), hvor Ordbetydningerne med deres spe-

cielle Forgreninger stilles ved Siden af hinanden. Be-

tragter man blot Præpositionerne, hvilken Anledning ligger

der ikke i dem til Eftertanke, og hvilken Klarhed vilde

ikke vindes, naar Lighederne og Forskjellighederne i deres

Betydning og Brug i flere Sprog paa een Gang kunde

overskues. Men det samme vil være Tilfældet ved alle

de andre Ordklasser. En Ordbog, som indeholdt alt det

dertil horende Stof, som ikke blot var etymologisk, men

fra Etymologien udbredte sig igjennem Ordbetydningen,

vilde ikke blot for Lærlingen være en kostbar Skat til

Selvdannelse, men ogsaa yde den ældre, dannede Mand

Stof til Eftertanke. Den og forst den vilde ret aabne

ham Indsigten i de forskjellige Sprogs egentlige Aand,

deres Rigdom, deres Dannelighed, deres mere eller mindre

tænksomme Karakter.

Skulde det imidlertid have lange Udsigter med Ud-

arbejdelsen af en sammenlignende Sproglære og en sammen-

lignende Ordbog, saaledes som jeg her foreslaar til Skole-

brug, saa er der dog een Ting, hvortil jeg nodvendig maa

vende tilbage, som til en Fordring, hvortil Tiden er moden,

som den nodvendig maa have for Oje, og som den

uafladelig maa stræbe hen imod: at nemlig Resultaterne

af den sammenlignende Sproggranskning optages i Sprog-
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underviisningen, og hvad der da for os Nordboer ligefrem

maa folge deraf, at Oldnordisk optages i Sprogunderviisnin-

gen i Skolen. Man maa agte den rommerske Litteratur saa

hojt man vil (jeg ringeagter ingenlunde den eller nogen

anden), man maa ringeagte den oldnordiske Litteratur saa

meget man vil; der maa dog imellem denne Overvur-

dering og denne uhjemlede Ringeagt kunne finde en For-

soning Sted; det maa dog stedse for enhver uhildet

og ikke forud indtaget Gransker forekomme som et skjont

Maal, at enhver dannet Mand i Landet kan og finder Be-

hag i at læse sin Cicero, og ved Siden af den kan og

finder Behag i at læse sin Snorre Sturlesen. Skal der

komme noget Alvor ind i Livet, -ind i Litteraturen og

derfra ind i Livet, saa maa Nutiden, der gaar under i

flygtige og lette Varer, vende tilhage til og styrke sig

ved den dybsindige Oldtid. Det er smukt og godt, at man

opretter Bogsamlinger for menig Mand; men derved er

dog Folket i Grunden kun lidet hjulpet. Det er ovenfra

Lyset maa komme, det er derfra det skal udstraale til

alle. Men i den Henseende staa vi langt tilbage. Thi

vor hele Stræben og Tragten bestaar i Almindelighed kun

i, at skaffe saa meget tilveje, som behoves til en vis

bestemt Virksomhed, og naar denne tager sin Begynllelsc,

saa griber den os med sine Jernkloer, saa forer den os

saaledes ind i sine morke, snævre Gange, og sætter os i

Fængsel i sit morke Hul, saa at vi næsten ingen Sands have

mere for det Hojeste i Livet, den idelige, den aldrig til-

sidesatte Uddannelse af os selv og vore hojere Evner.

Herremandens hojere Sands gaar under i Korn- og Kar-

toffelavl, Præsten sloves ved Gjentagelsen af de trivielleste

Sandheder, Juristens spekulative Aand forgaar i en Dynge af

Akter, o. s. fr. Vi leve for at producere eller for at rede

fra os, og naar alt dette er gjort, ere vi slappe, Hjertet

koldt og Aandcn 2 slov. Skal dette nogensinde vorde
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bedre, saa maa der bringes mere Spekulation, mere Poesi

ind i Livet; og Grundlaget dertil maa Skolen give. Den

maa fore os saaledes ind i Oldtiden, at vi .aldrig glemme

den, aldrig s.xtte den tilside, at dens Værker folge os

igjennem hele vort Liv. En saadan ny og bedre Tid

svæver for mig, i det jeg anbefaler en bedre Behandling

af vor Sprogkundskab som denne Dannelses Grundlag;

den Tid, da man paa hver Herregaard, i hver Præstegaard,

i hver dannet Mands Hus finder et Udvalg af den græske,

rommerske og nordiske Litteraturs Værker, og finder

Mænd, som læse og vurdere dem. Hverken paa Tid eller

Evne dertil vil det mangle, naar Livets Overdaad og

Trivialiteter sættes noget tilside, naar Skolen og Hoj-

skolen meddele Midlerne dertil, og vække Smagen der-

for, ikke som en forbigaaende Oveise, men som en sund

og styrkende Næring, ingen tænkende Sjæl kan være for-

uden.

Denne Tids Komme er ingenlunde noget tomt Onske,

nogen forfængelig Drom. Den gamle klassiske Litteratur

er bearbejdet i alle Retninger; der mangler kun, at vi

drage den mere ind i Livet, end hidtil. Den nordiske

staar vel endnu tilbage, men de Fremskridt, den i de

senere Tiaar har gjort, lader os ogsaa her haabc det

Bedste. Vel er en lang Række af Aarhundreder hen-

runden, i hvilken Folelsen for Nordens Ejendommelighed

slumrede, men den er nu bleven vakt; og vi tor haabe,

at Modersmaalet ved de dybt i Norden slumrende Kræfter

vil udvikle sig i en endnu herligere Fylde. Vort gamle

katholske Universitet sov ind, og vaagnede forst op ved

Reformationen; men som en rommersk Stiftelse vedblev

det at bære Tidens Tegn, og ved det kunde der i lang

Tid ikke være Tale om Dyrkelse af nordisk Sprog, da

det ikke engang var tilladt i Skolen at bruge nordisk

'Male (at tale Dansk ved Bordet, i Skolen, i Kirken eller
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andensteds indbyrdes straffedes med Slag af Riset paa de

bare Skuldre). Forst hundrede Aar efter (omtr. 1G30)

havde man en Anelse om, at Dansk kunde bruges lige-

saa godt, og i visse Maader bedre, end Latin; man tillod,

at Lærlingernes Gudstjeneste i Koret maatte holdes i

Modersmaalet, og man fandt det gavnligt at indstro nogle

Forklaringer paa Dansk i den latinske Sproglære. Ikke

desmindre forfattede man endnu 1608 den danske Gramma-

tik paa Latin, og der maatte forlube et Aarhundrede til,

forend Underviisning i Modersmaalet blev indfort i de

lærde Skoler (omtr. 1770). Med 1800 blev denne For-

andring gjennemgribende; men man blev ligesom bange
for den, og gjorde atter et Skridt tilbage. Man frygtede

for den Sværm af umodne Produkter, der paa een Gang
kom tilsyne, og glemte, at sligt er en naturlig Folge af

enhver saadan Forandring. Enhver Frihed, der gives,

bliver altid og strax misbrugt; men deraf folger ej, at

man, af Frygt for Misbrugen, stedse skal holde Brugen i

Lænker. Pendulen, i det den lades los, svinger over,

men den altfor stærke Svingning vil efterhaanden regulere

sig selv; og af den store Masse af idelig mislykkede Forsiig

udvikler sig tilsidst det Gedigne og Fuldkomne. Endelig

banede Modersmaalet sig nogen Indgang selv ved Universi-

tetet: et dansk Program ved Hojskolen og en dansk

Disputats hore til vore Dages Særsyn. Dog lader det som

om man ogsaa her igjen vil træde tilbage. Derefter at domme,

skulde man da tro, at der endnu maa hengaa hundrede Aar,

forend de nordiske Sprog i det hele og Modersmaalet i

Særdeleshed komme til at indtage den Plads, der til-

kommer dem. Men, for at vende tilbage til det, hvormed

jeg begyndte, vor Tid farer med al sin Betænkelighed

dog ikke længer med gamle Postheste og holstenske

Vogne; inden man veed af det sejler og kjorer den med

Damp. Eet dansk Program, een dansk Disputats ere
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under saailanne Omstændigheder farlige Ting. Det skulde

man ret betænke, hvis man ikke har i Sinde at gaa

videre. Naar man forst er kommen ud paa en glat Is og

har sat Fodderne i Lave, saa glider man afsted, enten

man vil eller ikke. Lader os derfor ikke tabe Modet,

men lader os arbejde paa, at, naar Tiden er moden, alle

de Redskaber kunne være paa rede Haand , hvormed den

skal virke.

Siden Rask kom i Skolen og til nu er endnu ikke

forlobet et halvhundrede Aar, og hvor meget er der ikke

virket i denne Tid, hvor meget er der ikke i den for-

beredt! Kræfterne ere komne til Selvbevidsthed. Det

er af stor Betydning, at der i vort Aarhundredes Be-

gyndelse, strax efter hinanden, fremstode tvende Mænd,

der, hver paa sin Maade, i hojst forskjellige Retninger,

vakte Bevidstheden om Nordens Ejendommelighed: Oehlen-

schlager og Rask. Hvad Folket ved dem har vundet, er

utabeligt. Det kongelige nordiske Oldskriftselskab , der op-

stod med et i sig selv indskrænket Ojemed (at skaffe Islands

Indbyggere Sagaerne at læse i gode Udgaver) blev af selve

Tidens Fornodenhed loftet i Vejret til langt storre Formaal.

Kun eet er fornodent: i hvad det end ellers udretter, at holde

det fast ved sin rette Bestemmelse: Udgivelsen af de is-

landske Oldskrifter og Hjælpemidler til ret at forstaa

Sproget. Det er det, som Tiden nu nærmest har at

gjiire. Man tor da rolig overlade Fremtiden at udvikle

alt hvad derpaa maa folge. Naar Sæden forst spirer i

frodig Væxt, vil Hosten ikke udeblive.
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ET BREV TIL OPLYSNING OM ORDET GADELAM,
MEDDELT AF N. M. PeTKRSEX.

I nordisk Tidsskrift for Oldkyndighed, 2 B. S. 352 findes

allerede en Afhandling af Lyngby om Gadeild, Gadebasse,

Gadinde, Gadelam og Gadelamsgilde, eller den i Jylland

herskende Skik ved Fastelavnstider at tænde Blus og at

holde Gadelamsgilde, hvorom ydermere findes Oplys-

ninger i Molbechs Danske Dialectlex. under Gadehasse,

i den danske histor. Forenings Tidsskrift, 1 B. S. 203

o. (1. St. Efterfølgende Brev, der tillige oplyser denne

Skiks Ælde, viser, at den ogsaa for har hersket iblandt

de hojere Stænder, og forst senere, ligesom Kjæmpe-

viserne og mange andre Lævninger fra Middelalderen, er

bleven Almuens udelukkende Ejendom. Det findes i

Geheime-Arkiret i en Samling af Breve om Kong Christian

den Tredies Dronning Dorothea (D. K. H. Nr. 25), og

er egenhændig, som det i samme hedder, om Sondagen

under Prædiken skrevet af Elisabeth Sehested, en af

denne Dronnings Hofdamer, til den bekjendte Rentemester

i Norrejylland, Jorgen Pedersen, der var forlenet med

Kantordommet i Ribe 1
. Hun kalder ham heri

tt
sin Gade-

lam", saa at dette Udtryk, hvilket Lyngby ogsaa be-

mærker, brugtes om begge Kjun ; og da han var en Mand

med Kone og Born, saa skjonnes heraf, at det ikke blot

var imellem unge Folk denne Skik herskede. Brevet,

der da ogsaa kan tjene til Exenipel paa, hvorledes en

Hofdame paa den Tid kunde skrive for sig, lyder saaledes:

Kere gadelam moj
2 vede 3 ath myn frvef nåde 4

bad mek ath jec skjde
6 skrive eder til om lliet j

') Supplementet til Christian den Tredies Hist. S. 120.

-) maa I. 3
) vide. 4

) Dronningen.
s
) skulde.
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skyle skicke hener l

yij ale
2 klede nelkeo farve thet

ther tvnd 3 oc got er/oc sniot pa Irod 4 oc jec kand

jec tro ath thet skal vere dyster lever farve oc vel
6

jec oso 6 rade eder gade
7

gadelam thet j lader

thene 8 henef bod 9
fo

,0
iic

n
gylen

12 thi han

skal kiohe hener nogit j holand elerf er jec red 13

j skal for tiene vtak oc heder jec eder giærne ath

j vel jche for thenke mek thi iec skriver
j jen god

menge
14 oc jec so nyde

l5 ath j skvle for thiene

vtak osd bad henef nåde mek ath jec skyle skrive

eder til om ii
16 skiorter som henef vosjen driver

1T

skal 18 hver skiorte til jen half daler oc heler 19

v 20
ale grof låret

21 so kand han self lade giiire

them .K g
22 hermed vel jec befale eder god

23 fader

til evige tid med kone oc bum oc j vel bede anne

thet hon vel sod 24 henef salat oc geve mek med

thi jec vel tro ath myn bliver jche sodh thete ar 2ft

titlen
vel jche reke 26

til for mek thene Ud 27
myn

orter gård mo vel giede no 28

elesebet

sestede

K g mo j vede ath thene bref er skreven vndcr

preken syndag

Udskrift :

til myn kere gadelam joren persen til ribe kerlig

senef thete bref.

J

) hende; den gamle Dativ henni, blandet med den gaml •

Genitiv hennar. 2
) syv Alen. 3

) tyndt, fint.
4
) smaat j>aa

Traad. 5
) vil.

6
) ogsaa.

T
) gode eller gade skrevet to Gange

8
) denne; Fælleefej ttn for Intetkjon dette.

9
) Bud. 10

) faa.

n
) iic, d. e. 200. 12

) Gylden!
13
) ræd. 14

) i en god Mening.
1&
) saae nodig.

16
) to.

,r
) Vogndriver, Kudsk. 18

) her efter er

glemt: have. 19
) og heller, eller ogsaa.

20
) fem. 21

) Lærred.
*2
) Kjære Gadelam. 2J

) Gud. 24
) at hun vil saa. 25

) dette Aar.
26
) række. 2r

) denne Gang.
2r

) min Urtegaard maa vel græde nu.

/ /
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KORTFATTET UDSIGT OVER ASTROLOGIENS
OPKOMST, UDDANNELSE OG UDBREDELSE
TIL NORDEN, ved Finn Magntjsriv.

.Hvorledes Solens, Maanens, de egentlige Planeters og

flere Himmellegemers Dyrkelse, med den deraf udsprungne

Tro om deres Forudsigelse eller Betegnelse af tilkommende,

for Menneskeslægten vigtige Begivenheder, er gaaet over

fra Asiens ældgamle Sabæisme til de nyere Nordeuro-

pæeres, og i Særdeleshed de Danskes astrologiske Over-

tro, der vel kan kaldes et grovt Hedenskab midt i Kristen-

dommen, er en Gjenstand, som nok kunde egne sig for

en udforlig Undersøgelse. Den har jeg vel ikke haft til-

strækkelig Lcilighed eller S;igkyndighed til at foretage,

eller rettere at sige, til at fuldende, men jeg har dog

sogt at sætte mig nogenlunde i Stand til at fremstille en

kortfattet Udsiui over en saadan Sammenhæng 1 mellem

den fjærneste Oldtid og vor egen Samtid, vel og mulig,

i visse Lande, en Eftertid, som ved at forfalde til en

formeentlig religios Antipathie mod physiske og astronomiske

Undersøgelser, dessnarere kan komme til at lide et be-

klageligt Tilbagefald til Hedenolds Dæmonisme, astrologiske

Sværmerier 02; den deraf flvdende Overtro.

Den uddannede Sahæisme er oprunden fra Astrono-

miens Videnskab og Astrologiens Phantasier. Om disse

Studiers forste Ophav ere de Lærde uenige, da nogle,

med Diodor, Aristoteles o. fl. udlede det fra Babylonier

Clialdæa eller Magerne, men andre, med Herodot, fra

Ægypten. Vi kunne ikke afgjore denne Strid , men hen-

pege blot til Sandsynligheden af den Sætning, at Himmel-

legemernes ældste Observationer foretoges paa Asiens og

vor Jordklodes hoieste Bjerge, hvorfra den kaukasiske

Menneskestammc udbredtes over Jurdeu. De af den ud-
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sprungne Folks Myther antage et med Himmelen forenet

Gudebjerg i Venlens Midte '. Med Hensyn hertil har

Borge Thorlacius 2 fremsat den Mening, at saavel Ægyp-

tens Pyramider 02 det senere Baltels Taarn eller Belus's

store babyloniske Tempel, som adskillige indiske og mexi-

kanske Pyramider, der alle vare bygte paa samme Maade

og i samme Retning mod Himmelkanterne o. s. v., vare

menneskelige Efterligninger af hint store Himmelbjerg

eller Gudebjerg, hvilket Inderne kalde Meru, og hvis

Skikkelse de i Hovedsagen tillægge den selvsamme Form.

Til denne sindrige Udtydning foier jeg det oplysende

Tillæg af Philostrat, at Inderne fordum kaldte den til

dem grændsende kaukasiske Bjerghoide (det nyere Hindu

Kusch, hvormed Meru tildeels antages at være sammen-

hængende) Gudernes Huus eller Vaaning. Perserne for-

flyttede dette Gudebjerg til deres Borz eller det vestlige

Kaukasus, hvor de sagde Guderne thronede, samt at

Sol, Maane og Stjerner udgik derfra, og at de forste

Mennesker bleve skabte der o. s. v. Fra disse Egne ud-

bredtes netop vore gothiske Forfædre ved deres Vandringer

mod Vest og Nord, og der satte de deres jordiske Aa-

gaard. Derimod forflyttede Hellenerne Gudebjerget deels

til det phrygiske og det siden kretiske Ida, samt deels til

det i Europa liggende Olymp. Babyloniernes og Ægypternes

Sletter manglede slige hiiie og isolerede Bjergtoppe. Der-

ved kom de vel paa det Indfald, (efter at idelige

Oversvømmelser forst havde lært dem at anlægge deres

Boliger paa ophoiedc Steder) at danne kunstige Efter-

ligninger af hine formcentlige Himmel- og Giulebjerge.

Disse kunde virkelig tjene dem til r.eligiost Brug. En

saadan Bestemmelse for de ægyptiske Pyramider synes

') Dette har jeg udforlig scigt at udvikle i Skriftet: Edda-

læren og dens Oprindelse (1 Bind).
2
) Om Ægyptens symbolske

Oldtidsminder, idet Skandinaviske Liteiatur-Selskabs Skrifter 1822.

\r
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og at fremlyse deraf, at Landets gamle Astrologer til-

lagde deres Stjerneguder himmelske Pyramider som Boliger.

Saadanne havde f. Ex. ikke aliene de 12 store Guder,

men ogsaa enhver af de underordnede Genier for Dyre-

kredsens 3(>0 Afdelinger og Zodiakalaarets dertil svarende

naturlige Dage. De jordiske Pyramider vare saaledes

Efterligninger af Himmelgudernes Boliger; hvortil det og

meget vel passede, at Ægypten fordum (ligesom China i

vore Dage), sagdes at være en Efterligning af Himmelen.

Arabiske Forfattere fortælle, at de ægyptiske Pyramider

fordum indeholdt 7 Saceller, hvori Planeternes Idoler

eller Afgudsbilleder var opstillede. Disse Grunde under-

stotte ypperlig hin af Thorlacius fremsatte Mening. I

Meroe (et Navn som erindrer om det indiske Gudebjerg

Meru), fordum Hovedstaden for et stort Rige sonden for

Ægypten, lindes endnu ældgamle Pyramider; der regjerede

i Oldtiden et mægtigt Præsteraad, og dets Medlemmer

vare, efter visse af Strabo optegnede Traditioner, Astrono-

miens og Astrologiens Opfindere. Jeg kan kun ved denne

Leilighed antyde den af nogle Forfattere byldede og selv

i de nyeste Tider ved lærde Undersogelser bekræftede

Mening: at Meroe var en indisk Koloni samt at Kultur

og Videnskaber derfra vare indvandrede i Ægypten. I

Asiens Bjerglande vare som sagt Bjerge og Hoie de

ældste Dyrkelsessteder, fordi de laae nærmest ved Himme-

len og Guderne. Da de straalende Himmellegemer an-

saaes for Gudernes synlige Repræsentanter og tildeels

som virkelige Guder, men Betragtningen og Udregningen
af deres Bevægelser, som for bemærket, var yderst vigtig

for de hedenske Præster, saa fandt de. ved slige Byg-

ningers uhyre Hoide, den bedste Leilighed til paa deres

Spidse at anstille de astronomiske og astrologiske Iagt-

tagelser, hvorved de, til virkelig Nytte, forudsagde Tidens

Lob og Vejrligets deraf afhængige Forandringer, og vandt
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tillige, ved Opfindelsen af et paa hine Iagttagelser grundet

overtroisk Religionssysteni, en afgjorende Indflydelse paa

alle Statsforhold, samt gjorde sig selv, saa at sige, til

Kongernes Konger.

Allerede Bibelen fortæller os i 1ste Mosebogs Ilte

Kapitel, at Menneskene, Noahs Afkom, idet de droge fra

Osten, forsogte at grunde et fælles Samlings- og Op-
holds-Sted paa Sinears Slette, hvor de brændte Tegl-

stene og sammenfoiede dem me\l Jordbeg, Naphta eller

Asphalt (ikke Leer eller Dynd. som det hedder i visse Bibel-

oversættelser), for deraf at opbygge en Stad og et Taarn,

hvis Spidse skulde række op til Hinden. Gud forstyrrede

»lette stolte Forsagt, ved at forvirre og adskille de Ar-

beidendes Tungemaal, hvorfor de ophorte med Taarnets

Opbyggelse, men det og Staden kaldtes siden Babel.

Eusebius anforer (de præp. Ev. IX, 14) af Abydenus et

hermed i Hovedsagen overensstemmende Folkesagn blandt

Asyrierne selv, hvori det dog siges at Stormvindene,

som stode Guderne bi mod hine Himmelstormere, ned-

kastede det uhyre Taarns Steenmasser over de Byggende,

som derved adspredtes over Jorden. Moses af Chorene,

Armeniens Historieskriver, anforer det selvsamme Sagn

af en gammel chaldæisk Bog, som var bleven oversat i

det Armeniske. I Babel stiftede ellers Nimrod (efter 1ste

Mose Bogs 10de Kapitel) det ældste os af Bibelen bekjendte

Rige paa Jorden. Det blev og efterhaanden et af de

rigeste og mægtigste. Babylons Konger siigte, som det

forekommer os, i visse Henseender at fortsætte det

ommeldte ældre Foretagende, ved at opfore et uhyre stort

Tempel af pyramidalsk Form til Ære for Himmelgudeti

Bel eller Baal, som vel ikke skulde række op til Himlen,

men nærme sig til den, for at dets Præster kunde ud-

speide dens Londomme eller de guddommelige Himmel-

legemers og Tidens deraf folgende Gang, samt tillige
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Gudernes Raad og Varsler om tilkommende Begivenheder.

Vor IVIunter nieente (i hans Religion tier Babylonier
S. 48), at dette Tempel vel kunde være blevet grundlagt

j»aa hint ældgamle Babels Taarn, som saaledes kan an-

sees for Sabæismeos ældste hekjendte Hovedsæde. Vi

kunne ikke her opholde os ved dets af Herodot o. (1. med-

delte Beskrivelse, men bemærke kun den for os vistisre

Omstændighed, at et Observatorium for astronomiske og

tillige astrologiske Iagttagelser var indrettet alleroverst

paa dets Spidse, og i Templet selv gjemtes Tavler over

disse Iagttagelser, hvilke Plinius (VII. 50) tillægger en

utrolig hoi Ælde, nemlig ikke mindre end '20,000 x\ar for

Alexander den Stores Tid. Oiensynlig fabelagtige, eller

rettere mystisk-chronologiske eller komputistiske, ere Chal-

dæerncs af Jul. Firmicus ommeldte Beresrnincer for

432,000 Aar (en af Inderne antaget Verdens-Periode eller

stort Verdensaar), eller endog efter Berosus, Diodor o. fl.,

for 470,000 til 490,000 Aar. Besynderligt er det og at

denne mythiske Tidsregning, i visse Henseender, næsten

ganske stemmer med den ægyptiske. Dog maa man bc-

mærke herved, at Bailhj, Rask o. fl. have sogt at

reducere denne Angivelse til mere naturlige Perioder. Der-

imod er den gamle Beretning troligere, at Alexander den

Stores General Callisthenes har sendt Aristoteles Chal-

dæernes Beregninger eller Iagttagelser for 1 000 eller 1903

Aar, altsaa fra den Tid, paa hvilken Ninus menes at have

levet. Allertroligst er dog Epigenes's af Plinius (I. e.)

opbevarede Udsagn: at deres Astronomer havde optegnet

saadanne paa brændte Stene 720 Aar for hans Tid, som

indfaldt under Alexander den Stores Resieriii";, osj ende-

lig det hvad Ptolemæus melder, at de havde iagttaget

Maaneformorkelser 720 Aar for vor Tidsregnings Be-

gyndelse. For den ældste af de 3 af ham ommeldte an-

forer han det virkelige Dalum, den 29de Thoth i det
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27de Aai af Nabonassars Æra. som af Idoler er befundet

lii-tisr al stemme med den 10de Martz 721 Aar f. Chr. F.

efter vor Udregningsmaade
l
. Mærkeligt er det at man

endnu i Dag tinder betydelige Kudera af Baliels Taaro

eller Belus's Tempel, af ikke mindre end 235 Fods Fluide,

skjunt uhyre Masser, efterhaanden gjenuem flere Aar-

tuseoder, have nedstyrtet ovenfra. Murenes Masser, op-

forte paa den af Moses beskrevne Maade, ere fuldkummeu

klippebaarde, og synes saaledes endnu at ville trodse

Evigheden.

Om Babyloniernes eller Chaldæernes astrologiske

Sabæisme fortælles dette blandt andet af Diodor (11, 30):

t
De sige at det for dem allervigtigste er Betragtningen

og Bevægelsen af de 5 Stjerner, som man kalder Pla-

neter, men hvilke de kalde Fortolkere (spu.7]vslr),
fordi

de, medens andre Stjerner synes at være ubevægelige og

dug have deres regelmæssige Omlob, have deres særegne

Gang og derved vise det Tilkommende, som om de for-

kyndte Menneskene Gudernes gunstige Villie. Dette vise

disse Stjerner deels ved deres Opgang, deels ved deres

Nedgang, ug endelig ved deres Farve, fur dem sum noie

lægge Mærke dertil. Under disse Stjerner staae andre

tredive, sum kaldes raadslaaende Guder" o. s. v. Hvad

Chaldæerne kaldte enhver af disse Planeter, ville vi see i

det Ftilgende, hvori og deres ovrige af Diodor ommeldte

Stjerneguder, som Himmellegemernes, Maanedsdagenes og

Dekadernes Herskere ville furekumme. Kun bemærker jeg

her, at de fra ældgammel Tid have kjendt Tidens Ind-

deling i Uger, ug helliget dens Dage til FManeterne, hvilket

nu er klart af det sum furtælles derom af Johannes Lydus.
en græsk og meget instructiv Forfatter, forst gjenopdaget

af den danske Philolog Sehow.

') Idelers Sternkunde der Chaldæer, Hist. Schriften der kiinigl.

Berlin. Akademi e der Wissenschaften. 1811-15. S. 202.
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Skjondt Babylon tilsidst ganske odelagdes og for-

vandledes til Ruiner, udbredtes dog dets astronomiske

Viisdom, men især dets astrologiske Overtro, til alle

den gamle Verdens Lande. Saaledes blev Navnet Chal-

dæere, undertiden ogsaa Babyloniere, en fast Benævnelse

i det "romerske Rige for alle Astrologer, Spaamænd og

formeentlige Troldkarle, der og kaldtes Magi, ligesom de

babyloniske og persiske Præster; ogsaa Plånetarii, Ho-

roscopi, Genethliaci, samt endelig Mathematici. Na\ nene

Magi og Mathematici tillægger vor Saxo, synderlig nok,

Aserne eller rettere deres Præster og Aserfolkets hier-

archiske Forstandere, der vistnok vare de forste, som

efter vore egne Traditioner indforte Asiens Videnskaber,

hvoriblandt ogsaa Astronomie og astrologisk Dæmono-

sophie, i disse nordiske Lande, dog uden Tvivl nærmest

over Persien, som i Oldtiden stod i mangfoldig For-

bindelse med Babylonien eller Chaldæa paa den ene Side,

men med Palæstina og Ægypten paa den anden Side.

I Forbigaaende bemærke vi at Palæstina, under af-

gudisk sindede Bindinger og Konger, tit blev smittet af

de sabæiske Vildfarelser, ved at dyrke Sol og Maane

under Navn af Baal og Astareth, Gad og Meni o. s. v.

samt Himmelens dem undergivne Hær. Hengivenhed heri il

kunde siges at være Folket medfodt, da dets Stamfader

Thara, Abrahams Fader, var en chaldæisk Afgudsdyrker,

og Abraham selv opdraget i Chaldæa, hvis Religion han

i sin Ungdom ,{§
efter Pliilos Udsagn, lærte og hyldede.

Hans Sonneson Jacob ægtede Rachel, den mesopotamiske

Hedning Labans Datter, som stjal sin Faders smaae

Afgudsbilleder, kaldede Teraphim ,
hvilke Fortolkerne

udgive for Planeternes Afbildninger eller Symboler. Chal-

dæerne synes ellers i Oldtiden, ligesom Araberne og andie

Muhamedanere endnu, at have antaget Abraham, deres

beromte Landsmand, for en stor Prophet, og tillige, efter
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<lercs Begreber derom, for en stor Astrolog, da der

virkelig, i det romersk-græske Hedenskab, vare Boger i

Omlob af det Slags Indhold som tillagdes Abraham.

Dette sees af Julii Firmici Muthesis, skreven af ham paa

Sicilien, uden at kjende den kristne Tro, da han nemlig

paa flere Steder, udvikler (\en chaldæiske Stjernelære og

citerer derved (tillige med den ægyptiske Hermes, græske

Orpheus o. fl.), den guddommelige Abrahams Skrifter.

Firmicus henviser (L. IV, c. 10 o. f.) især til dem, angaaende

den saakaldte barbariske Sphæres Beskaffenhed og Be-

tragtning; Maanens forskjellige Stillinger; om de Stjerner

der siges at hore og see hinanden
, o. s. v. De Ret-

troende blandt Hebræerne regnede det sig derimod til stor

Fortjeneste, at de ikke lode sig forfore til Himmellegemernes

Dyrkelse , som var saa almindelig blandt deres Naboer,

men ærede aliene Gud den almægtige som deres Herre

og Styrer. Saaledes taler f. Ex. allerede Job, efler

Mollers Oversættelse, 44
Saae jeg op til Himmelens Lys

naar det skinnede eller til Muunen, naar den gik herlig

frem? og lod mit Hjerte sig forlokke i Londom at kaste

Kys til den? Ogsaa dette havde været en strafværdig Mis-

gjerning, thi dermed havde jeg fornægtet Gud i det Hoie"

(XXXI, 26-28). I samme Bog meddeler Forfatteren dette

af Guds Tale til Job fra et Stormveir (XXXVIII): „Lader

du Planeterne fremkomme i sin Tid eller fremforer du

Arcturus med sine Biim? — Kjender du Himmelens Love

eller kan du bestemme dens Herredomme over Jorden?

Hvo lagde Viisdom i Lynenes Svingninger og hvo gav

Luftsynene Forstand?"' — Ved dette sidste Udtryk kan

det bemærkes, at selv kristne Astrologer have givet de

Flaneterne forestaaende Aander det dertil svarende Navn

af Intelligenzer. Blandt Hebræernes mange Frafald til

Afgudsdyrkelsen, skildres dennes Sabæisme tydeligst under

Manasses Regjering (2 Kong. B. 21 Kap. o. f. . 2 Kron.
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B. 33 K. o. f.). Han opreiste Aitére for IJ;ial og al Himmelens

Hær, dyrkede og tjente den. Han udvalgte Dage, lod sin

Son gaae gjennem Ilden (efter den ældgamle asiatiske

Skik, som endnu tildeels hersker i Asien, og selv i vore

Dage ikke er ganske udryddet i Europa), brugte Trolddom,

agtede paa Tider og Fugleskrig, Spaakvinder, Spaaniænd

o« Tegnsudlæggere o. s. v. Hans Son Aninion fortsatte

Faderens Afgudsdyrkelse, men den afskalledes af hans

Eftérfolger Josias, der bortjog de Offerpræster, som Juda

Konger havde beskikket til at tænde Kogelse paa Hiiiene

i Landet for Baal og Baalim, for Solen, for Maanen,

for Planeterne og for al Himmelens Hær. Josias op-

brændte Afgudslunden med dens vævede Telte, og de

hedenske Præsters Huse, forstyrrede Baalpladsen og

Rendebanen i Hinnoms Dal, borttog de Heste, hvilke

Juda Konger havde sat til Solens Ære ved Templets

Indgang, samt opbrændte Solens Vogne, omstyrtede Af-

gudsaltrene i Templets to Gaarde og paa Taget af Kong

Achabs Huus, og nedbrud Ofterhoiene ved Stadens Porte,

blandt flere for den sidoniske Astaretb (eller Astarte), samt

andre moabitiske og ammonitiske Idoler. Tilsidst offrede

ban alle Hoienes Præster paa Altrene og brændte de af-

dode Afgudsdyrkeres Been derpaa.

Med digterisk Begeistring gjengiver Propbeten Esaias

Israels Guds Strafletale til det stolte Babel og til dets

afgudiske Indvaanere, som Magers og Stjernekyndiges

Trælle:
cl
Sid taus og sog Morket, Cbaldæers Datter! thi

du skal ikke længere kaldes Rigernes Dronning. Begge

Dele skal komme over dig, pludselig paa en Dag, Borne-

losiied og Enkestand; i fuld Maal skal de komme over

dig, trods Mængden af dine Trolddomskunster, trods det

store Tal af dine Besværgelser. Du var tryg i din Ond-

skab; du sagde: Ingen seer mig. Din Viisdom og Klog-

skab, de have gjort dig forrykt, saa du sagde i dit
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Hjerte: Jeg er, og foruden mig er ingen. Derfor sk;il

en Ulykke komme over dig, som din Trolddom ei skal

kunne bortmane; en Elendighed falde paa dig, som intet

Sonoffer skal afvende og en hastig Ødelæggelse gaae over

dig, forend du formoder det. Opbyd nu dine Trolddoms-

kunster og alle dine Koglerier., som du saa moisommelig

har gransket fra din Ungdom af; maaskee det kan hjælpe

dig; maaskee kan du modstaae. Du bugner under din

Mængde af Raad. Lad dem nu staae frem, de som ere

kloge paa Himmelens Lob, de som hige Stjerner, de

som spaae efter Maaneder , og lad dem frelse dig fra

hvad der staaer dig for. See! de ere som Straae, det

Ilden opbrænder; de kunne ikke frelse sig selv fra Luens

Magt, thi der vil ei blive en Gliid til at varme sig ved,

ikke en Ild til at sidde for. Saaledes gaaer det med dem,

som du har trællet for; dem du færdedes med fra din

Ungdom af. De fare vild hver paa sin Vei; og ingen er

som dig kan hjælpe"'.

Frvo;telia; opfyldtes Herrens Straffedomme oa: Babel

ligger for længst i Gruus. Men de, som der vare kloge

paa Himmelens Lob, som kigede Stjerner og spaaede

efter Maaneder og Dage, udryddedes dog ikke ganske;

de udsaaede vel en god Sæd, som bar gavnlige Kund-

skabs-Frugter, men tillige meget skadeligt Ukrud, som

frodigst sejrede op i Østerlændernes Hjerter, saa at

Stjernetyderne endnu for en stor Deel herske over Asiens

Herskere og bestemme deres vigtigste Handlinger, ligesom

deres Lære paa den anden Side, længe har sværmet i

vort Europa, hvor den endnu hist og her spoger i saa-

kaldte Veirbbger og Planetboger og forvirrer Almuens

Hjerner. Deviser for denne noget synderlige Sætning for-

beholder jeg mig at fremfore i det Folgende. Vel have

vi intet originalt tilbage, som er låseligt for os. af Chat-

elæernes Skrifter, men meget af deres Indhold er dog op-
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bevaret af forskjellige græske og romerske, vel endog

arabiske Forfattere, og saaledes nieddeelt de nyere Euro-

pæere. INogle nære endnu det Haab, at de mange,

endnu i Babylons Ruiner forekommende eller derfra bort-

forte brændte Stene, med Inscriptioner i den saakaldte

Kileskrift, ville, ved Udfindeisen af deres rigtige Læsning,

lede til adskillige nu savnede Oplysninger, og at hine æld-

gamle Observationer saaledes skulle gjenopdages. Vel

muligt er det, at Tavler, der indeholde dem, endnu ligge

skjulte under Ruinerne, men senere komme for Lyset ved

europæiske Videnskabselskeres virksomme Undersogelser.

Ligesom Inscriptioner med Skrifttegn, der er af samme

Art som de Babyloniske, for nogle Aar siden ere fundne

paa armeniske Mindesmærker, i Klippehuler o. s. v., som

af Folkesagnene tilskrives Semiramis. — Om de nyere

Sabæere i Asien, som i Hovedsagen folge Chaldæernes

gamle Lære, forbeholder jeg mig at meddele nogle Efter-

retninger i det Folgende, da de og bidrage til at vise

den ældgamle og vedvarende Forbindelse mellem Asiaternes

og Europæernes astrologiske Superstitioner.

Det gamle Ægyptens Stjernekyndighed og Stjerne-

tyderi have ei haft mindre Indflydelse, end Chaldæernes

paa vor Verdensdeel og selv vore nordiske Lande. Lige-

som i Babylonien vare disse Videnskaber ældgamle i hint

Sydens vidunderlige Land, hvor man udgav Babylon for

dets Koloni. Ogsaa der dyrkedes Sol og Maane for-

trinlig, tilligemed andre udmærkede Stjerner, og navnlig

de 5 Planeter. Det er for blevet bemærket at den vest-

lige Historie nævner Ægypten som det ældste Hjem for

Ugedagenes Benævnelse efter Planeterne. Ikke mindre,

end i Babylon, styrede der de præstelige Astrologer saa-

vel Statens og Regenternes offentlige, som Undersaatternes

private Anliggender og Handlinger; dog var tillige deres

astronomiske og mathematiske Videnskab hoist nyttig for
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Landet, især med Hensyn til Tidsinddelingen, der dobbelt

vigtig, formedelst Bestemmelserne ved Nilflodens regel-

mæssige Oversvømmelsers aarlige Stigen og Falden, samt

det meget folkerige Lands deraf afhængige og for det

uomgjængelig nødvendige Agerdyrkning. Det er et mærk-

værdigt Sammentræf, at de store Floder Tigris og Euphrat
vare det samme for Babylonien som Nilen for Ægypten,
ved regelmæssige og uregelmæssige Oversvømmelser, som

baade kunde- bringe Landet stor Frugtbarhed og fuld-

kommen Odelæggelse. Deres Tidspunkters Indtræften var

da i begge Lande vistnok en Hovedgjenstand for de

Stjernek\ ndiges Granskninger og Forudsigelser. End-

videre fandt og finde lignende Forhold Sted i Indien ved

Gangcis eller 6raw^e*-Flodens regelmæssige aarlige Over-

svømmelser, hvilke Brahmanerne maatte søge at udforske

paa samme Maade som Chaldæerne og Ægypterne deres

Hovedfloders periodiske Gang og Forandringer, i Sammen-

hæng med Stjernernes og Tidens Bevægelser. De klassiske

Forfattere tillægge Ægypterne en Samling af astronomiske

Iagttagelser for en utrolig Mængde af Aar. Endeel af

disse ere vel gjorte og affattede paa de store Pyramiders

Top, ligesom og tildeels i de meget høie pyramidalske

Pyloner ved Templers og Palladsers Indgang, i hvilke de

i Ægypten ved det franske Feldttog reisende Lærde have

antaget at astronomiske Observatorter fordum have været

indrettede.

Vi vide at de hedenske Skandinaver fulgte den

ægyptiske Tidsinddeling i Uger, Maaueder og Epakter,

som og for en kort Tid, i Hovedsagen, blev optaget af

de Franske i vore Dage; dog tilhørte den samme Aars-

udregning de gamle Perser, samt formodentlig ogsaa Ba-

bylonierne. Ægypternes Tidsregning lagde Grundvolden

til den Omstøbning af den romerske, hvorved først den

Julianske og siden den Gregorianske Kalender opstode;
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den sidstnævnte folges endnu af os tilligemed den storste

Deel af Europa, men den førstnævnte til Dato deels i

Grækenland, dcels i det store russiske Rige, saa at den

hele kristne Verden hver Dag i den Henseende endnu

ledes, paa forskjellige Maader, af de gamle Ægypters

videnskabelige Indflydelse. Denne Art deraf Aiser sig

gavnlig, men en anden, af uægte Gehalt, har længe

ængstet ikke alene Romerne og selv den dem undergivne

Verdens Indvaanere, som Frygt for de ulykkelige saa-

kaldte ægyptiske Dage, men endog vore nordiske Fædre

tillagde de sidste isår det dansk-nationale Navn af Tyge

Brahes Dage. Under dette Navn figurere de i vor Al-

mues trykte Planetboger og indgyde vel endnu — (som

fordum maaskee hin store Lærde) — hist og her et svagt

Hoved en uvilkaarlig Rædsel ved Erindringen om et eller

andet fatalt Datum. Som hekjendt herskede ellers stedse

denne Green af Astrologien overalt i Østerlandene, fra

saa ældgamle Tider at Dagvælgeri allerede strængelig

forhudes i Mose Lov.

Saavel Babyloniernes som Ægypternes Stjernetydere er-

kjendle Læren om 12 store Guder for Zodiakaltegnene,

og deres Indflydelse paa de Maaneder, hvori Solen gjennem-

vandrer disse. Den samme Tro hyldedes sandsynlig for-

dum her i Norden, og vedvarer vel endnu tildeels blandt

dets uoplyste Almue. Det af hine Oldtidsfolks Stjerne-

dyrkelse udsprungne Stjernetyder} er mulig ældre end

Babels Taarn og Ægyptens Pyramider ,
men blomstrer

dog endnu i den hele osflige og sydlige Verden samt

spores paa mange Maader i de europæiske Folks alminde-

ligste Overtro.

Hidindtil kjende vi ikke det fuldstændige Indhold af

nosjet skriftlist Værk eller Mindesmærke fra Babyloniers

eller Ægypters Oldtid, i disse Landes eget Sprog, som

kan "ive os nonen national-authentisk Uudcrrctnin" om
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deres lidenskabelige eller overtroiske Stjernckere. Bog
haves endnu enkelte Skrifter, skrevne af Ægyptere i det

græske Sprog, tinder Ptolemæernes Regjering og vel til-

deels endnu sildigere, som indeholde adskilligt af Landets

Præste- Kastes astrologiske System og deraf foldende

Sætninger. Nogle saadanne Boger tillægges Hermes, ogsaa

kaldet Hennes Trismegistos, som siges at have været en

af Ægyptens stiirste, i dets Guldalder inkarnerede Guder,

svarende til Grækernes Hennes eller Romernes Mercur,

ogsaa tildeels til ludernes Buddha, som efter Ritters og

fleres Mening er den samme som Persernes Budasp,

Arabernes Wodda, de slaviske Folks Woda, Tydskernes

JVodan, Angelsaxernes og vor egen Voden, Odin, —
ellers kaldet Herjan o. s. v., som alle raade for den samme

Planet og Ugedag, nemlig den midterste Dag i Ugen,

Onsdag, (Voeusdag) og siges at være Bogstavskriftens samt

alle Videnskabers eller Kunsters Ophav og overste Lærere.

Zoega vil at Navnet Hermes er ægyptisk og betyder Viis-

dommens Fader. Ægypterne tillagde ham en guddomme-

lig Aabenbaring, hvilken de ansaae som deres hellige

Skrift, bestaaende af 6 Afdelinger og 42 Boger. Det var i

Grunden Præsternes videnskabeligeEncyklopædié (hemmelig-

holdt for Folket, ligesom Vedaerne i Indien 02 Bibelen for

Katholikerne, samt fordum Druidernes Sange og vore For-

fædres Runer). Blandt andet afhandledes deri Landets

Religion eller Theologie og den dermed forbundne Astro-

nomie og Astrologie, med den deraf for en stor Deel af-

hængige Medicin ; Heortologie eller Festdagenes Be-

stemmelse og Liturgie; Lovkyndighed, da Præsterne til-

lige, som fordum næsten allevegne, vare Folkets Dominere

o. s. v. Desuden havde Ægypterne andre astrologiske

Skrifter, forfattede af en Asklepios eller Æsculap samt eu

Annbius, Hermes's Discipel af Nechepso, en vis Konge

og tillige Præst (som alle ægyptiske Konger vare);*af
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Petosiris, en præstelig Philosoph , hvis Skrifter endnu

tildeels opbevares paa Græsk i visse af Europas Biblio-

theker (f. Ex. i Wien) og endelig af Manetho, en anden

ægyptisk Præst, som skrev et af Gronovius udgivet Værk

over Astrologien i græske Vers, kaldet Apotelesmata,

tilegnet Ptolemæus Philadelphus. Flere ægyptiske For-

fattere eiteres i græske og latinske Skrifter. Som et

Surrogat for Chaldæers og Ægypters tabte astrologisk-

relijiiuse Oldskrifter kunne vi ansee visse nyere asiatiske

Sekters sabæiske Religionsboger, samt Udtog af slige eller

Underretning derom, som endnu haves i Behold, og

aabenbar ere grundede paa ægte magiske, mest babyloniske

Fundamenter.

Overbeviist om den hoie Ælde og Vigtighed for

Menneskeslægten, ja selv for vort Nordens Kultur og Historie,

som i al Fald maa tillæggos Sabæismens Lærdomme, har jeg

forhen i et andet Skrift
l

korteligen omhandlet de nærmeste

orientalske Skrifter, hvori de fremstilles, saaledes som

de hyldedes af en ældgammel sabæisk Sekt af persisk

Udspring, men dog længe boende i Indien (ligesom de

saakaldle Parser af Zerduschts eller Zoroasters Religion).

De forstuævnte kaldte sig Jezdianere (o: den hoieste og

ældste Guds Dyrkere) men af andre kaldtes de Seppaciere

eller Supassiere. Deres fornemste Religionsbog, kaldet

Vesatir, skrevet i en uddiid persisk Dialect, (forskjellig

baade fra Zend og Pehlevi), er udgivet med engelsk Over-

sættelse i Bombay 1818 af en Muhamedaner af indostansk

eller persisk Herkomst, Mulla Firuz Ben Kanz. Dette

Skrift bar jeg selv haft ved Haanden og gjennemgaaet.

Desuden gives der et indostansk -persisk Skrift, kaldet

Dabistan, som (blandt 14 andre Religioner) ogsaa vidtloftigen

afhandler Jezdianernes System. Det er oversat paa Tydsk

af Dahlberg. Efter disse Skrifter er den Religion, som

l

) Eddahcrcn og dens Oprindelse 1ste Deel, S. 210-215.
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Jezdianeme hylde, don ældste i Verden og har været ud-

bredt over Iranicrnes Urstat, der indbefattede Persien,

Chaldæa og flere Lande. Den siges at have været stiftet

af Prdpbeten Mahabad ,
hvilken nogle ville forklare for

den store Buddha, andre for Chaldæernes og fleres Bal,

Baal o. s. v. Han civiliserede de forhen vilde Folk. ind-

rettede de 4 Kaster eller Stænder, samt en hierarchisk

Regjering, i hvis Spidse han selv stod som Fyrste eller

Ypperstepræst. Hans Efterfolgere vare 14 andre Ahatler

eller Propheter, den ene efter den anden. Enhver af dem

alle siges at have skrevet en vis Bog af Desatir, som

saaledes indeholder 15 Bosser. Disse Ahader svnes (efter

Opgivelsen) at have fort en hierarchisk Regjering over

deres Folk, omtrent som Hebræernes Dommere og Pro-

pheter. Siden herskede forskjellige Fyrstestammer i en

lang Rakke af Aar, til Gilshah eller Kajumarth, som

ellers efter de ældgamle persiske Zendskrifrer var Verdens

forste Menneske, men efter Rigets gamle verdslige Kroniker,

som lagdes til Grund for Ferdusi's beromte mythisk-histo-

riske Kongedigt, Shahnameh, Jordens forste Konge over-

hoved, som dog især stiftede det persiske Monarchie.

Vi see heraf, at Jezdianeme udgave sig for at være en

meset ældre Sekt end Zoroasters 02; Zendhosjernes Efter-

folgere, og at de saaledes maatte antages at have hyldet

den sahæiske Lære, som derved tildeels hlev reformeret,

men som forhen havde hersket i Chaldæa og de til-

grændsende Lande.

Desatir, Jezdianernes foregivne ældste Religions-

skrift, kappes saaledes i Ælde med Indernes Vedaer.

Det indeholder dog mest Lovprisninger og Bonner samt

aandclisæ Betragtninger 02; moralske Reoler. Det frem-

stiller altsaa ingen tydelig systematisk Lærebygning,

hvilken jeg dog har siigt at udforske som sammen-

hængende med den Sabæisme, der ogsaa i vort hedenske

1840-1841. 1$
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Norden har viist sig virksom ved Indforelse af Planet-

gudernes Dyrkelse og Ugedagenes Benævnelser. Jeg med-

deler Resultaterne deraf i al Korthed.

Desatir antager andre gamle asiatiske Religions-

Sætninger om en hoieste Lys- og Ild-Himmel som Al-

herskerens Residenz; om Gud selv, indhyllet i ætheriske

Flammer (hvorfra de menneskelige Sjæle emanere) som

Verdens Skaber, ved Demiurgen Behram, ellers en af

Zendreligionens Hovcdengle eller Elementarguder, der ud-

gives for at være den mest livfulde eller oplivende, og

tillige den virksomste af alle Izeder eller gode Genier, som

af Ormuzd erholdt Konged omniet over Væsenernes store

Mængde, og til hvem en af Persernes Maanedsdage endnu

er helliget. Efter Desatir er Verden selv dog en Idee

af den Selvstændige, udstraalet fra hans Herligheds Kraft,

og alt, hvad der er paa Jorden, har sit Forbillede i den

hoiere Sphære. Himlene ere ni i Tallet. Der er Ild over

Firmamentet, Luft under Ilden, Vand under Luften og

Jord under Vandet. Verden betragtes som et Menneske

og Mennesket som den mindre Verden. Gud er Alfader,

Universets store Aand, der dog især besjæler Himlenes

og Himmellegemernes Genier, som omfatte alt og virke i

deres. Egenskaber og Bevægelser. Solen, mægtigst af de

skabte Væsener, er Statholder for det hoieste Lys i Lege-

mernes Verden. Den udgyder Lyset over Stjernerne,

blandt hvilke Planeterne ere de ypperste og alle be-

styres de, ligesom Elementerne og deres forskjellige

Phænomener, af mægtige guddommelige Aander. Enhver

af Planeterne siges at have sin egen Fomnft, Sjæl og

Legeme, ligesom de og nævnes overhoved som Personer.

Maanen kaldes Vandets Vogter og al Vædes Herre (hvor-

ved den da især maatte blive vigtig for den tone til Vand

hoilig trængende persiske Jordbund i den brændhede

Sommer); Maanen anraabes endvidere om dens kraftige
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Forbon hos den Hoieste, dens Fader og Skaber. Stjer-

nernes afvexlende Herredomme over tusendaarige Perioder

fremkalder tilsidst den forudbestemte Slutning af det store

Verdensaar og en alininilelig Omvæltning i Naturen, som

kun et eneste Par af Menneskene skal overleve, og fra

dem nedstammer da den Slægt, som skal befolke den nye

Jord (ligesom Liv og Livthrasers Afkom i Eddaerne). Ellers

vender alt tilbage til den gande Orden. Sjælevandringen

antages gjennem forskjellige Legemer. Den rensede Sjæl

kan stige til den skabte Himmels eller endog til den

uskabte hoieste Himmels evige Saligbed ,
hvorimod den

syndige og urene kan synke til Helvedes Afgrund, hvor

den plages i Frost eller Flammer, af giftige Slanger og

Drager.

Saaledes stemmer dette hele System overeens:

1) Med Platonikernes , Pythagoræernes, Stoikernes

og Europas nyere hedenske Astrologers Sætninger.

2) Med Vedaernes , Zendavestas og tildeels selve

Bibelens asiatiske Lære, samt:

3) Med Eddacrnes nordisk omdannede Lære.

I Dabistan indeholdes derimod de fleste Efterretninger

om Sabæernes eller Jezdianernes udvortes Cultus, især

deres Planetdyrkelse. De opreiste overhoved Feikeristdn

eller Billedtempler og Schiidistdn eller L/ysbygninger

for de 7 Planeter, hvori de bleve forestilte ved Talis-

maner, Billeder og allegoriske Emblemer af Metal eller

Stene, hvilke de viste den storste Ære og Tilbedelse.

Ethvert Tempel havde sin særegne Aarstid, hvorpaa dets

(eller (}cn deri dyrkede Planetguddoms) Hoitider bleve

feirede, samt ellers desuden forskjellige Ritus og Offringer.

Paa Forsiden af de 7 Planettempler vare 7 lldaltere (eller

Banner), som stemme overeens med de 7 lldaltere, paa

luilke Perserne fordum, efter andre orientalske Efter-

retninger, antændte Rogelse for de 7 Planeter. De syv

18*
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hellige Arter af Ilden, hvilke ile Zoroastriske Perser efter

Hammer-Purgstalls Undersogclser antoge, og for hvilke

de opreiste, især paa Bjerge eller Hoider (ligesom Baals-

præster i Palæstina) forskjellige Templer samt Bauner

olier Altre, horte ogsaa oprindelig til hin ældre sabæiske

Planetcultus. Man kan endog herved tænke paa den store

syvarmede Lysestage i Jerusalems Tempel. Da man i

nyere Tider har opdaget en mærkelig Sammenhæng mellem

det gamle persiske Troessystem og de sabæisk-schamanske

Religioner, der hyldes af mange Folkeslag i det russiske

Asien, som endnu tildeels dyrke Thor, ja mulig ogsaa

Odin, saa er det hoist mærkværdigt at Tschuwascherne,

Thors ivrige Dyrkere, endnu paa deres Offersteder ved

store Hoitider tænde 7 Baal eller Bauner, der hver have

sin egen Præst, og for hvilke alle Offringer skee til Ære

for visse derved paakaldte Guder. Jeg bemærker herved

at Finlappernes hedenske Tro regnes til de schamanske

Sekter, og at disse saaledes for kort siden (om ikke

endnu) udbredte sig til Skandinaviens Grændser, samt at

Scbamanerne, som deres Præster, kjendtes af vore hedenske

Forfædre under Navn af Skemaner, hvilket Navn de endog,

af Misforstaaelse eller Ukyndighed, tillagde de nyankomne
kristne Præster. Paa den anden Side udstrakte Scba-

manerne sig da og længe for til Mongoliet, Cbina og

Indien, saa at denne Omstændighed er et historisk Beviis

for de ellers hartad utrolige Forbindelser, som paa saa

mangfoldige Maader have fundet Sted blandt Oldtidens

hedenske Folk og deres Troessystemer. Virkelig gjen-

finde vi Tirs , Thors og andre nordiske Planetguders

Dyrkelse blandt de ældste orientalske Sabæere, hvilket

jeg haaber at have fuldstændig godtgjort i min paa Latin

udgivne Ordbog over den nordiske Mythologie.

Sabæismen blev i nogle Egne af Osterlandene med

Tiden paa en, saavidt mig er bekjendt, aldeles magelos
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Maade omstyrtet eller omdannet at' en Keligionssekt, hvis

Tilhængere man dog har kaldet Saldere eller Zahierc,

samt med forskjellige andre Benævnelser, som Galilæere,

St. Johannes Kristne, Mendaiter, Mandæere o. s. v. , men

hvilke man nu mest kjender under Navn af Nasaræcre

(skjondt de vel maa adskilles fra andre hebraiske, kristne

og muhamedanske Sekter af samme eller et meget lignende

Navn). Levninger af denne Sekt opholde sig i det nær-

værende Schat-al Arah (det forrige Mesopotamien og Ba-

bylonicn), i Syrien og i visse af Libanons Dale samt

endog i Persien. Disse Nasaræeres formeentlig hellige

Skrift er udgivet i den chaldæisk-syriske Text med la-

tinsk Oversættelse, Ord- og Navne-Forklaring m. m. i 5

Ovartbind, af den svenske Orientalist Norberg 1813-1818,

under Navn af Codex Nasaræus sive Laber Adami,

Af denne meget forvirrede og kjedsommelige Religionsbog

(hvorfor andre addre rimeligviis have ligget til Grund) er-

fare vi, at Nasaræerne ansee Johannes den Dober for

Stifter af deres Sekt, som antager nogle Traditioner, der

stemme overeens med vor Bibels gamle Testament, f. Ex.

de om Adam og Eva (Hava), Syndfloden o. fl., hvorimod

mange meget afvige derfra. Ellers aander det hele Skrift

et uforsonligt Had mod Joder og Kristne, som beskyldes

for det skjændigste Afguderi, Sodomiteri o. s. v. Adunai

(Adonai, af Grækerne forvandlet til Adonis) nemlig Solen,

udgives for Jodernes Gud, her ogsaa kaldet Aloho (for-

modentlig Eloho, af Elokim). Christus skildres derimod

som en bedragerisk Dæmon, der optraadte paa Jorden for

at forfore Meuneskekjonnet ved magiske Mirakler, samt

forfalskede den sande Tro o. s. v. Han kaldes der ellers

Jesclni Meschio og udgives, synderlig nok, (mulig ved

et Slags Forvexling med Budda), for en Incarnation af

Planeten Nebu eller Mercurius , sigende sig at være Gud

og Guds Son, men det foregives tillige at hans egentlige
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Navn var Arriunil (her rimeligviis forkvaklet fra Emanuel).

gnostikerne og Manichæerne, af hvis Lære adskillige Ideer

lier forekomme, fordommes ikke desmindre som Kjættere.

Paa enkelte (maaskee i nyere Tider interpolerede) Steder

ommeldes ogsaa Muhamed spaadomsviis, som en arahisk

Rover og den sidste blandt de falske Propheter, som skal

beherske og undertrykke alle Folk. Saaledcs ere Sektens

fleste Tilhængere nu for Tiden naturlige og uforsonlige

Fjender saavel af de Kristne, som af Joderne og Muhame-

danerne.

Forsaavidt som jeg har formaaet at orientere mig i

Nasaræismens Vilderede, hvoraf den lærde Oversætter selv

neppe har kunnet linde ud, er jeg af de Tanker, at Sekten

er stiftet blandt de egentlige Sahæere, i dens nuværende

vestligere Opholdsegne, af en Reformator, som var vel-

hekjendt med de sidstnævntes syrisk-arabisk-chaldæiske

Dogmer, hvilke han tildeels aldeles har fordreiet, paa den

Maade nemlig, at Solen, Planeterne, de 12 Himmeltegn

eller Zodiakaltegn og flere Constellaiioner, der forhen

dyrkedes som Guder, af ham skildredes som onde Dæ-

moner, oprorske mod den Hoieste og sogende at forfore

Menneskene til deres Tilbedelse, ved Frafald fra den rette

Tro. Ifolge heraf lastes ogsaa Chaldæerne (Kaldaji)

som Afgudsdyrkere, samt Ildens og Stjernernes Tilbedere,

der forfore andre til at forlade den sande Tro ved Til-

lokkelser af Rigdom, Vellyst o. s. v. Alligevel finder

man i Adams Bor/, paa sine Steder, adskillige Levninger

af de sabæiske Lærdomme om Himmellysenes velgjoreude

Indflydelse, hvilke Forfatteren da stedse stiger at fortolke

saaledes, at den i Grunden er odolæggetide og fordærvende,

undtagen forsaavidt at de (ligesom Asa-Loke i Eddaerne)

nodes til at gjore godt af de hoiere guddommelige Magter.

Mange Navne af den gamle sabæiske Mythologie ere op-

bevarede i det nævnte Skrift, f. Ex. Acn i Zendavcsta og



ASTROLOGIKNS UDBRKDKL8E TIL NQRDKN. 279

Desatir beiomte (og af mig nysomnieldte) Behram, Per-

sernes Hovedeogcl Bahnian, som bærer lier det samme

Navn, men kaldes
tt
Guds Pen, hvormed han skrev Verden",

(ligesom vore Forfædre sammenlignede Skabelsen og Skab-

ningen med Skrift eller Runer) o. s. v.

Ellers hylde Nasaræerne de gamle østerlandske Me-

ninger om den ypperste Gud, som det hoieste Lys og Liv

i Ajar, den overste Æther, hvorfra det himmelske Jordan

udstiommer. Han kaldes overhoved Liv (Livet), og aaben-

haredes eller emanerede som et trefoldigt (eller 1ste, 2det

og 3die) Liv eller Guddom. Det hoieste Liv kaldes

egentlig fra eller ferho (beslægtet med det oldpersiske

frruer, ferver og maaskee med det oldnordiske fjor,

som har den samme Betydning, nemlig Liv, Livskraft).

Det forste fra ham udgaaende Liv kaldtes Nebat ,
det

andet Juschanim , det tredie Abatnr. Denne tredie Person

af Guddommen forlod det ætheriske Lys for at betragte

det oprindelige Chaos, men i dets sorte Vand saae han

sig selv som i et Speil, og hans Billede blev til en Dæ-

mon, kaldet Fetahil. Dette halvehaotiske Væsen, be-

sjælet af Guddommens Blik, men dog Ophav til alt det

Onde, skulde, efter dens Befaling, skabe Verden, hvorved

ogsaa en stor Deel af den blev til, men Fetahil forfortes

af Morkets Aand eller Afgrundens kvindelige Uhyre, hvor-

ved Skabelsens rette Gang standsedes, skjondt Planeter

og Himnteltegn bleve h'nr forbudne Forbindelses Frugter.

Skabelsen blev fuldbragt af den hoieste Ensrel Gabriel

eller Aebel-Zivo , men Fetahil blev fængslet i det yderste

Morke, hvorfra han forst skal befries paa Dommedag.
De hoiere fra Guddommen emanerede Æoner og Genier

beherske og beskytte Verden mod de onde Aanders An-

fald og Efterstræbelser. Adam var ogsaa en udodelig

Æon, Jordens Herre, indtil hans Hustru Hava forforte

ham til Synden, thi derved bleve de og Menneskene over-
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hoved dodelige. Dog betragtes Menneskets Sjæl som

et Slags Emanation fra Guddommen, indsluttet i dets

Legeme for en Tid. Johannes den DiJber (Juhana, Jahla)

er Nasaræernes store Prophet, -som stiftede deres Menig-

hed ved Daabens Sakrament, og forkyndte sin Lære ved

det jordiske Jordan i 42 Aar, indtil han forklaret opfoer

til Himmelen, ledsaget af Guddommens Sendebud. Naar

den rene af ham stiftede Religion er uddod paa Jorden,

skal Menneskeslægten blive odelagt ved Tvedragt og Krige,

paa et eneste Par nær, som vil blive Stammeforældre til

en ny Generation. Naar Verdens Undergang nærmer sig

skal Sofo bar Burzan — et Sidestykke til vor Antichrist

— herske overjorden, ophiiiet paa Fetahils forrige Throne

(et Slags Gudebjerg i Verdens Midte) omgivet af Solens,

Maanens, Planeternes og de ovrige Stjerners Glands, men

da^ skal den gamle Drage, fængslet saalænge som Verden

har staaet, bryde sine Lænker, samt opsluge de aigudisk

dyrkede Planeter og Himmeltegn med alle Dæmoner og

Nyinpher. De hedenfarne Saliges Aander skulle dog
fremdeles nyde det evige Liv i himmelske Boliger hos

Mana eller Mano, Lysets og Herlighedens Konge.

Deri synes Zendavesta og Adams Bog at ligne hin-

anden at de skildre de forhen dyrkede Guder (Deverne

eller Di verne) som onde Dæmoner, og deri bleve begge

Parter tit efterlignede af Kristendommens Forkyndere.

Ogsaa Nasaræerne kalde de onde Aander Dhaivi, samt

sige, at de give deres Tilhængere Rigdomme og jordiske

Nydelser, hvorimod disse Ugudelige siden skulle pines i

den anden Verden.

I mine ovenoinmeldte Skrifter har jeg sogt at vise for-

skjellige mærkelige Overeenssteinmelser mellem Nasaræernes

og det eddiske Systems Lære og Myther. Denne Ud

vikling vedkommer os ikke i disse Undersogelser, und-

tagen forsaavidt at Adams Bog ommelder slige sabæiske
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Guddomme som onde Dæmoner, der kunne henregnes til

de planetariske, som og bleve dyrkede af de nordiske

Hedninger. Derpaa ville Exempler forekomme i det Fol-

gende, og af den Aarsag blev en saadan forelobig Efter-

retning om Nasaræernes Tro fornoden, ligesom den og

er særdeles mærkværdig med Hensyn til Sabæismens

Historie og Omdannelse. Jeg tillader mig derfor end-

videre at tilfoie nogle andre Efterretninger og Meninger

om Nasaræernes Oprindelse og Udbredelse.

Efter de af den i de mongolske Kationers Sprog og

Literatur kyndige Isaac Jacob Schmidt i St. Petersburg

(i Skriftet: Forschungen im Gtbiet der relig. polit. und

literar. Bildungsgeschichte der Vtilker Mittelasiens 1824)

foretagne Undersogelser, have Sabierne (eller Nasaræerne)

en betydelig Andeel i hine Folks Dannelse, især ved at

bidrage til Indforeisen af den Bogstavskrift blandt dem,

som i Almindelighed kaldes den Mongolske. Orienta-

listerne Hartmann og Schmidt mene at denne Sekt (for-

saavidt deres Lærers foregivne forste Oprindelse angaaer)

virkelig nedstammer fra dem af Doberen Johannes's Disciple,

som ikke vilde efterfolge Christus, og at den ommeldes i

Apostlernes Gjerningers 19de Kap. Iste til 7de Vers,

hvor det fortælles at Apostelen Paulus, i Ephesus i lille

Asien, dobte 12 Mænd, som forhen havde været dobte ved

Johannes's Daab , men ikke troede paa Christus Jesus,

forend de saaledes bleve omvendte. Schmidt slutter, af

forskjellige Grunde, at disse Johannes-Disciple allerede i

de Dage havde udbredt sig til det store Asiens fjernere

Egne, især til Persien, hvor deres Hovedsæde nu skal

være, og hvor de foregive at Johannes, som de paastaae

ei blev henrettet efter Herodes's Befaling , var (lod

(eller faret til Himmels) i Staden Schuster eller Suså.

Disse persiske Nasaræeres Skrift er vel af syrisk Op-

rindelse, men har antaget adskillige Forandringer at



282 ASTROLOGIENS UDBREDELSE TIL NORDEN.

Persernes Zendskrift, — Schmidt mener saaledes, at disse

Sabiere vare udbredte i Transoxanien og Middelasiens

Hoilande, i Tschingischans og hans Efterfolgeres Tider,

samt at det egentlig vare dem, hvilke Marco Polo og flere

af Middelalderens Historieskrivere ommelde som Nestori-

anere, der havde opbygget Kirker for Johannes den Dober

o. s. v.
,

især da Sabæerne tildeels vides at have i

Asien, lige til 1480, levet i et Slags Samkvem med

Nestorianerne (rimeligviis for at undgaae Muhamedanernes

Forfølgelser), og at de saaledes optoge adskillige kristne

Skikke og Meninger, som endog blandt de vedBassora boende

Sabæere gik saa vidt i det 18de Åarhnndrede, at de viste

baade Jesus og Maria stor Ærbodighed, skjondt de dog

vedbleve at ansee Johannes for deres helligste Prophet.

Det er 05 muligt at den europæiske Fabel om Præsten

Johannes og hans store asiatiske Rige tildeels er for-

anlediget af en hoit anseet Johannes-Præst i hine Egne.

lovrigt maa jeg om denne Sekt henvise til den ud-

komne 1ste Deel af en lærd Dissertation, af Dr. Theol.

Brammer: de St. Johannis Baptistæ Chri&tianis commen-

iatio Hafn. 1829, og en dansk Fortsæt' e'se deraf i Mollers

theologiske Bibliothek (1832) XX, F140. I disse Skrifter

nægtes Sabierne med al Ret Navn af Kristne, ligesom

Forfatteren soger at vise at deres Lære ikke er udgaaet

fra Doberen Johannes eller hans Disciple.

•Fra Sabierne vende vi os atter til de ældre, af dem

forhadte, men dog med dem tit forvexlede Sabæeres vest-

ligere Efterkommere i Aanden , nu i Almindelighed be-

kjcndte under Navn af Astrologer , skjondt fordum, som

ovcnmeldt, kaldede Chaldæere, Babyloniere, Mager, Mathe-

matikere, Horoskoper, Genethliaci o. s. v. Deres Lære,

formodentlig opkommen paa det Sted, hvor Zodiakens Ind-

deling er opfunden, sandsynligviis i den kaukasiske Fjeld-

strækning, har i Tider, som overstige al Historie, udbredt
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sig til Indien, Persien, Medien, Chaldæa, Arabien, Pbæ-

nieien, Ægypten o. s. v. Med det fra Asien udvandrede

alanisk-gothiske Folk kom vel dens forste Elementer, Plane-

ters og Zodiakalguders Dyrkelse m. m. til vort Norden,

men den udviklede ægyptisk-chaldæiske Astrologis for,

ved og efter Alexander den Stores Tid til Græker og

Italer, samt flere Europæere. Fra ægyptisk-græske og

asiatiske Værker forplantedes den til Araberne, og ud-

bredtes tilsidst paa to Veie til de kristnede Europæere,

nemlig: I. Ved ægyptisk-græske og romerske Skrifter og

2. ved arabiske Forfattere, oversatte i Latin og de nyere

Sprog.

Blandt Grækerne udgaves Orpheus, den' beromte

thraciske Digter, som levede i den mythiske Tidsalder og

formodentlig repræsenterede en egen Digterskole, for

Astrologiens Stifter eller den ældste Forfatter i dette Fag.

Af de barn tillagte Hymner fremlyser og en egen helleni-

seret Sabæisme. Man tillagde barn, i langt senere Tider,

et Værk over Astronomien eller rettere Astrologien, hvilket

romerske Forfattere have eiteret, men som nu er tabt.

I hans mythiske Tider vare overhoved Hellener og Thraeer,

ligesaavel som de fleste Asiater o. fl. hengivne til den

raa eller simple Sabæisme. Efter Platos og fleres Vidnes-

byrd dyrkede de ældste Græker, ligesaavel som de fleste
'

eller alle Barbarer, Himmel og Jord, Sol, Maane, Stjerner,

Elementer, Floder o. s. v., som senere bleve ukjendelige

under mythiske Personifikationer, Navne og Legender.

Den ældste Stjerne- og Natur-Dyrkelse fremlyser endog

af Homer, Hesiod, Pindar og Tragikerne, rigtig betragtede.

Det samme kan siges om Tbales's, Pythagoras's, Platos,

Aristoteles's, den stoiske Zenos, og fleres Philosophemer,

som dog for en stor Deel vare opfoite paa orientalsk

Grundvold. Ideler mener at Chaldæerne, efter Cyrus's

Forstyrrelse af det babyloniske Rige adspredtes omkring
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i Verden, og at de allerede da gjorde Occidenten he-

kjendt med deres Stjernelære. Vistnok er Astrologien

Sabæismens Datter. Fra Asien og Afrika trængte den

cfterhaanden ind i de græske Lande, i tvende Hovedgrene,

den chaldæiske og den (egyptiske, som dog synes for at

have været forenede, og stemte i de vigtigste Punkter

overeens med hinanden. For Alexanders Tid nævnes

Pythagoræeren Eudoxus (400 Aar for Christus, see Cic. de

div. II, 4) og flere, som egentlige græske Astrologer

dog tikleels oplærte i Ægypten. 1 eller kort efter hans

Dage skrev Aratus sine hekjendte græske Værker, i Syrien

eller Asien, dog omhandle de mere egentlig Astronomie og

Meteorologie, end overtroisk Astrologie. Mest udbredtes

denne ved de ægyptisk-alexandriniske Grækere eller græske

Ægyptere. Da helleniske Regenter havde bemægtiget

sig Landet, fandt dets Præster det nyttigt at lære deres

Fædrenesprog; de sogte at benytte det til at indpode de

nye Herskere Agtelse for Astrologien, for ved dens Hjælp

at naae og bevare den gamle Indflydelse paa Statens og

Folkets Anliggender. Saaledes kom den lærde og be-

romte" Manetho, under Ptolemæus Philadelphus, til at

skrive sit astrologiske Værk i græske Vers, og at stile det

til Kongen selv. Han omhandlede deri, blandt andet,

Alexander den Stores og Kongens eget Horoscop, begge

forjættende den storste Hæder og Lykke, dog paa for-

skjellige Maader. Deri ommelder han ellers Planeterne,

hvilke han betragter som de mægtigste, alt i Verden re-

gjerende Guder, med de dem tillagte Navne for de store

græske Guddomme Helios, Selene, Åres, Hermes, Zeus,

Aphrodife, Kronos. Paa den Maade var det og lettest

at sammensmelte de ægyptiske og græske Religioner til

en og den samme astrolatriske Cultus. Forsoget lykkedes

i visse Maader ret vel. Manetho foregiver (formodentlig

med god Grund) at have hentet sine Regler fra de hellige
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Boger, som forvaredes i de ægyptiske Adyter og de af

den guddommelig vise Hermes fundne eller beskrevne

Columner; af Værker, forfattede af Landets ældste kon^c-

lige og præstelige Philosopher, som Asclepius, Nechepso,

Pétosiris o. fl. Manethos Exempel fulgtes heri af andre

helleniserende Ægyptere eller ægyptiserende Hellenere, ved

at oversætte eller excerpere mystisk- religiose og astro-

logiske Skrifter, tillagte Hermes og de (ivrige nysommeldte

S'ise, hvilke (ægte eller foregivne) Oversættelser endnu

tildeels ere til. De i alle Henseender mærkværdigste, i

Behold værende Skrifter, som vi have disse ægyptisk-

græske Studier at takke, ere dog de af Claudius Ptolemæus

Pelusiensis Alexandrinus efterladte hetydelige Værker

(fra det 2det Aarh. e. Chr.) over Astronomie, Geographie

og Astrologie. Det sidstnævnte og mindst vigtige ved-

kommer egentlig det her omhandlede Æinne. Det kaldes

i Almindelighed TSTpafSt^Xiov eller Ovadripartitum, da det

er inddeelt i 4 Boger, maaskee til Efterligning af de

ægyptiske Præsters ovenommeldte hellige Encyclopædie,

hvori Astrologien netop ogsaa var inddeelt i 4 Boger

(mulig med Hensyn til Verdens 4 Hovedkanter). Vor

Ptolemæus tilstaaer og udtrykkelig i dette Værk, at han

dertil har benyttet sig af de gamle ægyptiske Skrifter,

hvoraf han især angiver enkelte Codices, som næsten vare

opslidte og ulæselige af Ælde. Han har og taget noget

Hensyn til de gamle Chaldæeres Stjernetydning, hvoraf

han anforer adskillige Regler. Dette Værk er blevet en

Hovedgrundvold for de nyere astrologiske, saavel euro-

pæiske som arabiske Skrifter, og især for vor Verdens,

tildeels endnu vedvarende hertil horende Overtro. Yngre

end Ptolemæus er Alexandrineren Achilles Tathjs, som

skrev en Commentar over Aratus's forommeldte astrono-

miske Værk. — Det kan endelig bemærkes her, at den

ægyptiske Philosoph Chæremon, som levede i det 1ste
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* A århundrede efter Chr. , har st'Jgt at fremstille de gamle

Ægypters Religion som aldeles sahæisk-astrologisk, og

vistnok har ^en foromhandlede Manetho bort til en saa-

dan Sekt, da han næsten udtrykkelig forh\der at offre til

andre Guddomme end de 7 store for Planeterne, hvorved

han dog mulig har taget Hensyn til Grækerne, i hvis

Sprog han skrev, og den halvgræske Konge, til hvem han

egentlig henvendte sig. I Alexaudrien opkom senere

Philosophernes nyplatoniske Sekt, af hvilken Proclus,

Plotinus, Porphyrius o. fl. have meddeelt os adskillige

interessante Efterretninger om den gamle ægyptiske Stjerne-

dyrkelse.

Ikke allene græske, men ogsaa italienske Forfattere

have opbevaret Ostens og Sydens ældgamle Stjernelære

for Nutid og Eftertid. Ved at omtale Romerne, maae vi

ikke glemme at deres Præsteskah og Religion, med dens

physisk-magiske Institutioner og Superstitioner, for en

stor Deel skyldtes Etruskerne eller Tuskerne, et Folk af

endnu tvivlsom Oprindelse. Zoéga og endog Niebuhr vare

tilhiiielige til at antage Tusker og Tydske for eet Navn,

samt til at tillægge Etruskerne tilligemed deres Gudelære,

en nordisk Oprindelse; andre, som K. O. Midler, den

yngre Grotefend o. fl. ansaae dem derimod for en lydisk

eller overhoved asiatisk Colonie; nogle lærde Samlere af

Oldsager hegynde endog i vore Dage at paastaae at

Kunsten hos dem var ældre end i Grækenland o. s. v. ,

folgelig da vel og deres præstelige Videnskahelighed,

hvorom Folkets ældste artistiske Forestillinger svnes at

dreie sig. Mange have hemærket den etruriske Skrifts

store Lighed med Runerne, ligesom og Etruskernes og Noi d-

hoernes ældste Digtningers Overeensstémmelse i Alliteration

og Versemaal, Gudsdyrkelse og Offerskikke ere hoist

mærkelige, men alt dette maae vi her lade henstaae uaf-

gjort. Her bemærke vi: at Etruskernes Kosmogonie



ASTROLOGIENS UDnRBDRLSR TIL !V ORDKIV. 2N7

havde en paafaldende Lighed med den hebraiske og

persiske med Hensyn til Tidslob, hvori Verden blev

skabt. I det 1ste nemlig Himmel og Jord, 2det Firmamentet,

3die Havet og Jordens Vande, 4de Naturens tvende store

Lys, 5te alle Dyr foruden Mennesket, og endelig i det

lite selve Mennesket. Dog blev denne Skabelse fuldfort i

G Perioder, hver ei kortere end 1000 Aar af de sæd-

vanlige. Andre store Verdensaar antoge Etruskerne ogsaa.

Det mærkeligste for os er dog det, som Censorin har op-

tegnet, at deres liturgiske Boger synes at vise at de,

ligesom Joderne, havde Ugeinddelinger af 7 Dage; Cap.

XI p. 09 : septenario mnnero (fjuem) Judæi in dierum

omnium humeris scquiintur et Etmscornm libri rituales

videntur indicare. Denne hedenske Romer (fra det 3die

Aarh. efter Chr. F.) bemærker, efter at have fremstillet

et Udtog af Chaldæernes astrologiske Nativitetslære (den

samme som endnu antages af denne Overtroes Tilhængere)

og jævnfort den med de Pythagoræiske Meninger om

Planethærenes Harmonie eller mystisk-musikalske Ind-

flydelse paa Menneskelivet — at Syvtallet overhoved er

særdeles vigtigt i alle dets Perioder. Saaledes siger han

at Hippokrates og andre Læger antage den 7de Dag for

kritisk med Hensyn til de menneskelige Legemers for-

skjellige Helbredstilstand. Det samme antoge adskillige

græske Vise samt efter dem Romerne Varro og Censorin,

(hvilket den sidstnævnte og udgiver for en astrologisk

Sætning) om visse Perioder paa syv Aar , af det

menneskelige Liv, hvoraf det sidste, som kaldes det

klimakteriske, mentes at være af stor Vigtighed med Hen-

syn til dets store Indflydelse paa Liv og Legeme. Saa-

danne Perioder kaldtes Hebdomader, ligesom Ugerne,

med Hensyn til Aarenes Syvtal. Uden Tvivl hænge

disse Meninger sammen med den ældste planetariske

Sabæisme. Romerne antoge dog ikke, i deres borgerlige
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Kalender, Uger paa syv, men derimod paa otte Dage
(mellem Nonerne eller Nundinerne), hvilke Ideler mener

ere en Efterligning af den ældre etruriske Tidsinddeling.
Dette er uvist, ligesom vi og ere i Uvidenhed om, hvor-

vidt Etruskerne havde præstelige og borgerlige Aar eller

Tidslob, afvigende fra hinanden — men vist er det deri-

mod at deres Ritual eller præstelige Komputistik inddeelte

Aaret i 12 Maaneder, hver paa 30 Dage, hvilket vi nu

tydelig see af et kalendarisk Schema, sammensat efter

den fra Himmelen nedsendte Tages's Skrifter, af Publius

NigidiusFigulus, en i Astronomie og Astrologie bevandret

Romer, som levede i Ciceros Tid. Denne Maanedsregning

havde Romerne ikke, men derimod Ægyptere, Perser,

Inder, Skandinaver o. fl., og den er, som sagt, især

grundet paa Zodiakens ældgamle inddeling i Grader. At

de etruskiske Præster meget lagde sig efter Astronomie

erfare vi af en anden Kalender, sammensat efter deres

Iagttagelser af Romeren Claudius Tuscus. At de og
dyrkede Astrologien er ingen Tvivl underkastet, men det

System, som de derved lagde til Grund, er os ubekjendt,

undtagen forsaavidt de mere rettede sig efter Maanens
Phaser og dens Gang gjennem Zodiaken end Solens Be-

vægelser, til hvilke Ægypterne især lagde Mærke. Der-

imod vide vi mere om deres overtroiske Iagttagelser 02

Spaadomme af Torden og Lynild, jevnforte med Maanens

Stillinger, Himmelkanterne o. s. v. samt henforte til en-

hver Dag hele Aaret igjennem, hvoraf Præsterne udfandt

saavel Folkets tilkommende Sundheds-Tilstand, som Smit-

sot, hrad Dod o. s. v. som Aarets Frugtbarhed eller

Ufrugtbarhed m. m. Etruskerne synes heri at have efter-

fulgt Chaldæernes Lære, da de (efter Johannes Lydus)
udgav Tordenen for de i Luften herskende mægtige Dæ-
moners eller Guders Stamme, men Lynene for deres syn-

lige Omlob eller momentane Aabenbaringer. Saaledes
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kaldes Tordenen i Bibelen Guds R5st, ligesom Jehova

selv tit siges at have faret frem i lynende Uveir, hvilket

Hedningerne og sagde om Zeus, Jupiter, Thor o. 11.

Romerne optoge meget i deres Liturgie og magiske For-

udsigelseskunst af Etruskernes Brontoskopie og Auguricr

m. m. ; men saavidt vi vide, kom den chaldæisk-ægyptiske

Astrologie ikke i Flor hos dem forend kort for Christi

Fodsel. Cicero (I. 1. de divin.) kalder Astrologerne over-

hoved Chaldæere, og bemærker derved dette Folks eller

dets Magers langvarige Iagttagelser af Stjernerne, hvoraf

de forudsagde tilkommende Begivenheder, og den Skjæbne

hvortil enhver var fodt. Horatz taler (i 1ste Bogs Ilte Ode)

om de hemmelighedsfulde babyloniske Tal og Zodiakal-

tegnenes mægtige Indflydelse. Mathematikeren eller Stjerne-

tyderen Theogcnes stillede August hans Nativitet, og ud-

fandt, at han var fodt under ^teenbukkens Tegn; dette

gav Anledning til Mynter, som August lod præge, hvor-

paa dette Himmeltegn er forestilt (Sveton. V. Aug. Cap.

!)4). Ikke desmindre fandt han sig senere (efter Dio's

Beretning, p. 586) foranlediget til at forbyde alle Stjerne-

tydere og andre formeentlige Spaamænd at forkynde nogen

lonlige eller offentlige Forudsigelser om en eller anden

Persons Dodsfald, da slige Spaadomme allerede havde

foraarsaget Sorger og Forvirringer i forskjellige anseelige

Familier, hvor de havde fundet alt for stor Tiltro.

Heraf kan man tydelig nok indsee, at Astrologerne

inaa have staaet i stor Anseelse under denne Roms fiirste

Keiser. Hvor stærkt deres formeentlige Videnskab i den

Tid der har grebet om sig, kan man ellers slulte deraf,

at deres Udsagn og Spaadomme under hans Efierfolger

Tiberius havde vundet en saa stor Indflydelse paa Folkets

Tænkemaade, at han fandt det nodvendigt at forfolge dem

paa det heftigste i Anledning af deres Iagttagelser over

Stjernernes Lob . hvoraf de spaaede. da han sidste Gang
1840-1841. 19
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reiste fra Hovedstaden, at han ikke skulde see den igjen,

og at hans Dodsstund snart var for Haanden. Det ftirste

traf ind, det sidste ikke, men Stjernetyderne henrettedes

eller landsforvistes, ligesom den samme Keiser for havde

paa samme Maade forfulgt Tilhængerne af de ægyptiske

og jodiske Religioner. Denne Forfølgelse frugtede dog

saa lidet, at selv en Philosoph som Seneca fattede den

storste Tiltro til Astrologiens himmelske Aahenbaringer.

Han foregiver udtrykkelig at de 5 Vandrestjerner eller

Planeter have en saa afgjorende Indflydelse paa vor Jord,

at Folkenes Skjæbne (fortunæ) ere afhængige af deres

ubetydeligste Bevægelser, og at saavel de storste som de

mindste Ting faae en saadan Skikkelse eller Udfald, som

bestemmes af den gunstige eller ugunstige Stjerne (Consol.

ad Marc. 18, Cens. p. 84).

Hvor hoit end Romerne saaledes i deres Literaturs

klassiske Periode have agtet Astrologien, have vi dog

ikke mange Skrifter af dem tilbage, som handle om denne

Videnskab allene. Det ældste hertil horende er Mani-

lius's smukke Digt over Stjernelære og Stjernetydning,

fra August's Tidsalder. Hans Astronomica (i 5 Boger)

ere tilegnede Keiseren selv, men Mercur paakaldes især

af Digteren som Stjernekyndighedens forste Opfinder og

Lærer, enclskjcindt den fra de allerældste Tider af var

dreven og udgransket af Babyloniere og Ægyptere ved

Euphrats og Nilens Bredder. Ellers omhandles deri de

5 Planeters og de 12 Himmcltegns Herredomme over

Folks og Menueskers Skjæbne, de 12 himmelske Huse,

Stjernebilledernes Indflydelse paa Menneskets forskjellige

Lemmer; de Sætninger: at saavel den storre som den

mindre Verden (eller Mennesket) er dannet af de 4 Ele-

menter, at Menneskets Sjæl er kommen fra Himmelen,

dvæler som Guddommens Emanation i dets Bryst og
vender endelig tilbage til Himmelen o. s. v. , hvilket alt-
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sammen (forsaavidt det ikke altformeget modstrider vov

Religions Theologie) senere er optaget i de kristne Astro-

logers Værker. Manilius skal være fodt i Syrien , og har
•

maaskee der faaet god Leilighed til at samle Kundskaber

i Astronomie og Astrologie, saavel af gamle asyriske som

ægyptiske Mindesmærker og Skrifter. Mærkeligt er det

at Aratus ligeledes kan ansees for en Syrer. Deres

Fædreneegne laae og i Nærheden af Phænicien, hvis

sofarende Indbyggere mest trængte til Stjernelæren og da

sandsynligviis have meget bidraget til dens Vedlige-

holdelse og Udbredelse.

I det 2det Aarhundrede fandt Stjernetyderiet vel en

temmelig almindelig Tiltro i det Romerske Rige, hvor en

Ptolemæus, som formeldt, især gav det en hoi viden-

skabelig Anseelse, og den lærde Apulejus (ligeledes en

Africaner af Fodsel) kan regnes blandt dets ægyptiserende

Tilhængere, men det havde dog enkelte Modstandere,

hvoriblandt vi især kunne nævne Sextus Empiricus, som

menes at have været Antonini Pii Læremester. Han

skrev 10 Boger adoersus Mathematicos ,
men har dog,

ved at skildre deres Læresætninger, bidraget meget til

Eftertidens Kundskab om Chaldæernes og fleres ældgamle

astrologiske Sabæisme og Magisme. I det 3die Aar-

hundrede skrev Romeren Censorin sit interessante lille

Skrift de die natali, til en Velynder, hvem han sendte

det som en meget passende Fødselsdagsgave. Uagtet al

den Lærdom og Skarpsindighed som fremlyser deraf,

rober det dog Forfatterens Hengivenhed til Stjernetyde-

riets Overtro. Tidlig i det 4de Aarhundrede bragte

Julius Firmicus Maternus, en Sicilianer, den hele Astro-

logie i et vidtløftigt System; det latinske Skrift, hvori

det indeholdes, kaldes Mathe&is, og udgjor hele otte

Boger. Forfatteren foregiver at have oversat alt hvad

Ægyptere og Babyloniere havde skrevet over Stjerne-

10
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tyderiet. Jeg har, ved at gjennemgaae dette Værk, ikke

kunnet opdage, at han deri har nævnet andre chaldæiske

Forfattere ved Navn, end Abraham, hvis foregivne Ar-

heide (dersom det var ægte babylonisk) der vistnok har

faaet en saadan Titel af samme let begribelige Aarsager, som

Tilfældeter med de ægyptiskeder tillagdes Hermes, de indiske

som endnu tillægges Brahma. de Edda-Sange som tilskrives

Odin o. s. v. Af brugte ægyptiske Forfattere nævner han

derimod Asklepius og Anubius (oplærte af Hermes, hvem

Forf. kalder poténtissimum Mevcurii mimen) Enichnus,

ISeeepso og' Petosiris , samt overhoved de Skrifter,

som vare blevne opbevarede i de ægyptiske Templers

Adyter.
— Det er forhen blevet bemærket, hvorledes

det bekom de romerske Astrologer meget ilde at de

spaaede om Keiser Tiberius's nærforestaaende Dod. Vor

Firmicus, og formodentlig flere af hans ældre eller sam-

tidige Colleger, onskede ikke at strande tiere paa et saa-

dant Skjær, hvorimod de og snart opfandt et kraftigt

Præservativ. De forbode nemlig enhver Mathematicus

(eller Astrolog) at spaae det mindste om Keiserens

Skjæbne eller Forehavender, — da han allene ikke var

underkastet Indflydelsen af Stjernernes Lob, fordi han

var hele Jordklodens Herre og en af de store dannende

og bevarende Guders Tal, indsat i en saadan Værdighed
af den dverste Guddom, o. s. v. Ellers kalder han

Astrologen Gildernes Præst, Forstander for Solens,

Macmens or/ de bvrige Guders (o: Planetgudernes) Hellig-

domme eller Troeslære o. s. v. Virkelig sees Stjerne-

tyderne af dette Værk (jævnfort med Manethos oven-

meldte ægyptiske) at have haft en særegen Religion.

Saaledes (i 7de B.) besværger Forfatteren sin Velynder,
den romerske Proconsul, Mavortius Lollianus, ved den

almægtige Gud, Verdens Skaber, at han ikke uvedborlig

aabenbarer de ham anbefroede vigtige astrologiske Hemmelig.
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heder. Den samme hoieslc Gud, som styrer Verden og

Himmellegemerne, anraaber han i Indledningen til 5te Bog,

som u Alles Fader og Moder, sig selv baade Fader og

Son'' tilligemed Stjernernes Hære samt Maane og Sol ,

om den Naade, at hans Vank maa fremkaldes at' gud-

dommelig Indskydelse, frit for alle jordiske Feil, Smitte

og Lyder, paa det at Ægyptens ældgamle guddommelige

Skrifter, maa værdig fortolkes og overfores til den tar-

pejiske Klippe (eller Roms Capitolium). Desuden tiltaler

han sine Hovedguder i en lang Forbon for den uii^e

Keiser Constantins og hans Efterkommeres Liv og Lykke.

Deri paakalder han Solen, den hoieste og heste (oj)ii

mus maximus), Verdens Sjæl og Styrer, alles Herre og

Fyrste, Mumien, som vedligeholder al frugtgivende Sæd;

Saturnus, som har sit langsomme Omlob om Himmelens

Spidse; Jupiter, som throner paa det tarpejiske Bjerg,

som stedse glæder Verden og Havet med sin heldbringende

og veldædige Majestæt, samt hersker over den anden

Klode eller Sphære; Murs, den frygtelige i sin for-

færdende rodlige Glands, Herre over den tredie Himmel

kreds, samt endelig Mercurius og Venus som Solens

trofaste Ledsagere. Firmicuss Værk indeholder, saavidt

jeg kan skjonne, hele den nyere Astrologies Kjærne. Af

ældre latinske Skribenter, som have omhandlet den, nævnet-

han (foruden Cicero og Julius Cæsar, som havde skrevet

nogle hertilhorende Vers) kun en Fronto, der mest havde

fulgt Hipparch og andre talrige græske Forfattere, samt

en Navigius, der synes at have været ældre end Ptole-

mæus. Besynderligt er det, at Firmicus ikke synes at

have kjendt den nu saa bekjendte Manilius. Yngre end

Firmicus var den bcromte Macrobius, i hvis Skrifter ad-

skilligt mærkeligt forekommer om de Gamles Astronomie

og Astrolatfic. Med ham sluttes de hertilhorende hedenske

Forfatteres Række.
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Det er interessant at iagttage, hvorledes Hedenskabet

i Almindelighed har begyndt med Sabæisme, og endte, i

vort Europa, med Sabæisme, i dens af Chåldæere og

Ægyptere , Stjernedyrkelsens ældste os ret bekjendte

Dyrkere, systematisk uddannede astrologiske Skikkelse.

Vist er det at Julius Maternus Firmicus skrev sin for-

meldte Lærebog i Stjernetyderiet, medens han endnu var

en Hedning; og vi have seet, hvorledes han deri, paa

sine Steder, tilbeder den eneste almægtige Gud, som

Verdens og Himmellegemernes Skaber, Herre og Styrer,

skjiindt han igjen paa andre Steder tillægger Solen allene

de tvende sidstnævnte Hædersnavne. Det var saaledes

ikke at undres over at Astiolatrien lettelig gik over til

den af Keisermagten erkjendte og tilsidst foi^nelig an-

tagne Kristendom, samt sammensmeltedes dermed. —
I Almindelighed har man hidindtil meent, at den Firmicus,

som skrev Mathesis, var den samme som den Mand af

det Navn, der antages for Forfatter til det beromte Skrift

de errore pro fanæ religionis, som udgaves af Munter 1826,

med den Bemærkning: at Skriftets Autor neppe var For-

fatter til Mathesis eller Astronomicon (som Bogen og
kaldes af Middelalderens Skribenter). Dette sidstnævnte

Skrifts Sammensætter klager og, strås i Indledningens Be-

gyndelse, over sin svage Alderdom, og dog maa dets Ud-

arbejdelse have optaget meget lang Tid, uden at det

mindste Spor af Kristendommens Kundskab eller Be-

kjendelse findes deri, fra Begyndelse til Ende. Derimod

indeholder det andet Skrift, som bekjendt, et ivrigt For-

svar for Kristendommen mod Hedenskabets Vildfarelser.

Man har meent at det mathematisk-astrologiske Værk er

skrevet kort efter den deri ommeldte Solformørkelse i

Aaret 334 (eller 36) efter Chr. ,
i Constantin den Stores

Levetid. Jeg troer derimod, efter den baselske Udgave
af 1533. hvilken jeg har gjennemgaaet, at det ommeldte
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Værk er skrevet efter den nysnævnte Keisers Dik], som

indtraf 337, da der i 1ste B. 4 C. vel omtales en Con-

stantinus maximus, som Dominas et Augustus noster ae

totius orbis impcrator ,
men det folgende Tillæg: Divi

Constantini films, august<r ae venerandæ memoriæ prin-

cipis, viser tydelig at Forfatteren har skrevet under

Constantin den 2den , altsaa mellem Aarene 337 og 340,

da denne Keiser faldt i et Slag mod hans Broders Tropper.

Af Firmicus see vi, hvad selv den store „AHgemeine

Weltgeschichte" fortier, at Sicilien, samt formodentlig

ogsaa Neder-Italien, have anerkjendt hans Overherredomme,

som ellers tillægges hans Broder Constans med Hensyn

til disse Lande. Et astrologisk Skrift giver saaledes her

en ikke uvigtig Oplysning.
— Munter viser meget rigtig

at det kristelige Skrift er skrevet mellem Aarene 343

og 348 eller 350, samt at dets Forfatter maa være en

anden end Astrologiens Autor. Ved samme Ledighed

dadles den sidstnævntes barbariske Stil, som lignede den

der herskede i Longobardernes Tider. Dens Aarsager

mener jeg deels maa soges i denne Forfatters hoie

Alder, deels den Hast og de urolige Tider, hvori han

maa have fuldfort sit Arbeide, og endelig i de barbariske,

nemlig chaldæiske og ægyptiske Skrifter, med hvilke han,

som deres Oversætter eller Excerpent, idelig var be-

skjeftiget. Den yngre Firmicus, som er en temmelig god

Stylist, har vel været en Son eller Brodersen af den

ældre; han skrev og i roligere Tider under Constans, som

var en stor Beskytter af de Kristne, og tilegnede baade

ham og hans ældre over Orienten og Africa regjerende

Broder Constantius, sit Værk til Kristendommens Forsvar.

Den forste trykte Udgave af dette Skrift er af 1562,

altsaa 20 Aar yngre end den af det astrologiske, hvilket

mulig kan ansees som et charakteristisk Kjendcmærke for

den Tidsalder« almindelige Smag med Hensyn til afsættelige
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Boger. Det begynder vel med Stjernetydernes Sætning,

at de 4 Elementer ere Grundstoffc til alt det skabte, men

bele Skriftet bekjæmper disse Elementers samt Solens og

Maanens bedenske Dyrkelse, især af Phryger, Assyriere,

Perser og Ægypter. Tillige angriber Forfatteren i Særdeles-

bed de græsk-romerske Guders Cultus, med Udviklingen

af den Euhemeriske Paastand, at de kun havde været

naturlige, men overtroisk forgudede Mennesker, ligesom

vi see af vort Nordens Kirkehistorie at dets forste Om-

vendere, som Olaf Tiyggveson og flere, især benyttede

sig af det samme Slags Sætninger om de her af Hed-

ningerne for tilbedte Guddomme.

Denne yngre Firmicus synes at have været en af-

gjort Hader, saavel af Astrolatrien som den saakaldte

astrologiet judieiaria. Derimod besidde vi nu, skjiindt kun

i Haaudskrifter, hvoraf et fortrinligt haves her i Universitets-

Bibliothekets Samling, en meget mærkelig Afhandling,

kaldet Hermipjios, (formodentlig efter en gammel peri-

patetisk Philosoph, som skrev om de himmelske Phæno-

mener) af en græsk kristen Forfatter med Titel:
izt'/i

affTpoXoyux£. Afgangne Professor O. D. Bloch udgav det

1830, og fandt Sprog og Still deri at være saa gode, at

det sandsynligviis maatte antages at være fra det 4de eller og

Begyndelsen af det 5te Aårhundrede, altsaa mulig samtidigt

med den ældre Firmicus. Skriftet er affattet i Form af

en Samtale mellem to Venner, hvoraf den ene underviser

den anden, efter dennes Onske, om de gamle Grækers

(maaskee da især den formeldte Hermipps) Astrologie,

samt om dens Tilladelighed og Brugbarhed for den kriste-

lige Troes Bekjeudere. Læreren, eller Forfatteren, som
i Samtalen paatager sig hans Rolle, soger især at vise:

at Stjernekyndigheden ikke lokker til Vildfarelse om de

guddommelige Ting: at Stjernerne ere skabte for at til

kjendegive det Tilkommende, skjondl de ikke udvirke selve
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Begivenhederne; (heri spover man da en Afvigelse fra den

hedenske Astrolatrie, efter kristelige Grundsætninger).

Derpaa folger en Underretning om de 12 Zodiakal-Tcgn,

med Udvikling af Stjernernes Overensstemmelse med et-

hvert Menneskes Legemsdele og Hændelser, samt deres

Indflydelse paa Fosteret i Moders Liv og paa de for-

skjellige Aldere. Ellers indeholder Skriftet adskilligt,

som kun vanskelig kan forenes med hin kristelige For-

sætning, nemlig: at visse Intelligenzer forestaae Planeter-

nes Sphærer, og raade for andre, dem underordnede, af

hvilke saavel Dæmoner som Mennesker ere afhængige; at

Stjernerne bestemme Længden af ethvert Menneskes Liv,

samt have den storste Indflydelse paa dets Helbred, Syg-

domme og Endeligt. Ogsaa omhandles Maanens for-

skjellige Virkninger, Formorkelser og deres Betydning; al

jordisk Sæds Oprindelse fra Himmelen ; Vindene, Meteorerne

og Syvtallet m. m. Mærkeligt er det at allerede dette forste

astrologiske Skrift, der vides at have været skrevet af en

Kristen, lægger stor Vægt paa en Stjernes Forkyndelse

af Christi Fodsel , som et tydeligt Beviis for Astrologiens

guddommelige Oprindelse.
—

Nyere Forfattere o. fl. have

derimod sogt- at vise, at hint Himmellegeme egentlig var

et Stjernebillede eller Constellation, som ansaaes i hele

den da bekjendte Orient, og i Særdeleshed af Hebræer

og Perser, for at bebude de vigtigste Tildragelser, den

Gang især den forventede Messias's , Stjernens af Juda,

heldbringende Aabenbarelse paa Jorden. — Det er saa-

ledes intet Under at Astrologien, for fremstaaet af Chal-

dæers, Ægypters og fleres hedensk-religiose Anskuelser,

ogsaa fæstede Rodder i det blandt Semiterne opkomne

kristelige Troes-System, navnlig blandt dets overtroiske

Tilhængere.

Henved 200 Aar efter Hermippos's græske Forfatter,

levede en anden, tillige en ivrig Kristen, den forommeldte
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Johannes Lydus (i det 6te Aarh.), der dog viser sig som

en ivrig Tilhænger og Forkynder af Astrologiens over-

troiske Lærdomme.

Af de ommeldte græske og romerske Skrifter, samt

adskillige flere, som deels endnu haves, deels forhen vides

at have været til, grundede paa Chaldæers og Ægypters

ældgamle Lære, saaveK fra den hedenske som den forste

kristelige Tid, ere den europæiske Middelalders astrologiske

Værker og Optegnelser for en stor Deel sammensatte. —
Tilsidst erholdt de betydelig Tilvæ.xt af en anden Kilde,

der dog vel oprindelig mest skyldes det samme Udspring,

nemlig fra Arabernes Stjernelære og Stjernetydere. Af

dem, som idelig gjennemvandrede Babyloniens umaade-

lige Sletter og Arabiens Sandoikener, maatte den klare

og fra alle Sider aabne Stjernehimmel, tit beskues og nod-

vendig udforskes, for at man kunde komme frem paa

Jorden, uden at forvildes fra Vandringens Maal. Stjernerne

betragtedes da alt tidlig som Menneskenes himmelske

Ledsagere gjennem Livet, og deres Gang som guddomme-

lige Geniers levende Bevægelser. Magerne ledede og

nærede denne Folketro, som snart uddannedes til en fuld-

kommen astrolatrisk Sabæisme. Araberne dyrkede da

Sol, Maane og Planeter, ja visse Stjerne-Genier for Aarets

forskjellige Dage, der alle skal have været forestilte ved

Idoler eller Sindbilleder i Hovedtemplet i Mecca, kaldet

Kaaba. Gjennem Aarhundreder, om ikke Aartusinder,

havde Sabæerne, for Muhameds Tid, gjort Valfarter til

dette hellige Sted; Araberne foregive at Kaaba var op-

bygt af Abraham, og at deres Præster vare i Besiddelse

af den antidiluvianske Oldtids hellige Boger, skrevne af

Adam, Seth og Enoch eller Edrisi, hvilke Patriarchen

ellers foregives at have fundet i Chaldæa. Ismaels Efter-

kommere dyrkede længe i Mecca den sande Gud, efter

Muhamedanernes Beretninger, og herfra nedstammer op-
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rindelig den Ærbødighed, som de bære for dette hellige

Sted, hvor og deres store Prophet blev fudt. Dog ud-

artede de patriarchalske Arabers sande Tro, med Tiden,

til det alt beskrevne sabæiske Afguderi, hvilket Muhamed

og Koranens Forfattere med meget Held gjorde sig al

Umage for at udrydde.

Muhameds Efterfølgere, Kaliferne, erobrede allerede i

det 7de Aarhundrede efter Chr. baade Babylonien og

Ægypten, Sabæismens ældgamle Hovedsæder, tilligemed

Syrien, Persien og flere orientalske Lande. Det var da

ikke at undres over at Astrologerne, som og dreve Læge^

kunsten, snart banede sig Veien til Kalifernes Hof og

vandt der en betydelig Indflydelse; de hestode i Forst-

ningen især af Nestorianere og Joder, da Muhamedanerne,

paa Grund af Koranens Forhud, ikke vovede at befatte

sig med sligt. Med Tiden forandredes disse Anskuelser

blandt Araberne. Under Abassiderne, vel endog for, lagde

de sig selv efter Stjernelære og Stjernetyderi, til hvilket

Brug de oversatte og extraherede paa en Side juridiske

og persiske, vel ogsaa chaldæiske, men paa den anden

græsk-ægyptiske Skrifter, især Ptolemæus's Værker. Her-

ved kom hin blandede Videnskab i stor Flor, og for-

skjellige Forfattere gjorde sig beromte ved dens Dyrk-

ning, som: Alhumasar og Messahalah i det 9de Aar-

hundrede, Bethem og Almansor i det 10de, Zahel i det

Ilte, Alchabit i det 12te og Omar i det 13de Aarhundrede.

Efter at Araberne, som erobrede det hele nordlige Afrika,

ogsaa havde grundet mægtige Riger i Spanien, udbredtes

efterhaanden disse deres Værker derfra over det kristelige

Europa, især ved at oversættes paa Latin, og efter Bog-

trykkerkunstens Opfindelse ved at udgives paa Prent.

Endnu har man gamle arabiske Mynter med kufiske Ind-

skrifter, som forestille Planeter eller Zodiakaltegn . og

menes at have været brugte som Amuleter. Ved Araber-
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nes Skrifter og Traditioner meddeeltes den uddannede

Astrologie paa ny især dem der levede og herte under

Arabernes Beskyttelse, saavel i deres Fædreland som i

det erobrede Spanien. Saaledes oversatte f. Ex. den be-

romte Aben Esra (rettere Abraham ben Esra) i Toledo,

i det l'2te Aarbundiede, et. arabisk Skrift om Astrologien

i det Hebraiske, under Titel af Vusdommens Ophav.

Heel synderlig forfaldt saaledes Middelalderens Joder, i

visse Maader til det gamle chaldæiske Afguderi, skjondt

de ret snildeligen, ligesaavel som Kristne og Muhame-

danere, sogfe at forene det med Bibelens og Koranens

Monotheisme og (ivrige Forskrifter.

Jeg haaber saaledes at have tilstrækkelig paapeget

Hovedkilderne til de nyere Europæeres Astrologie, som

den fra Middelalderen af uddannedes blandt vor Verdens-

deels Kristne. Det vilde blive for vidtløftigt her at frem-

stille dens nyere Historie udforlig; jeg indskrænker mig

da til at nævne nogle af de vigtigste Forfattere som

saaledes bidroge til dens Udbredelse. I det 13de og

14de Aarhundrede virkede især disse: Albertus Magnus,

fodt, efter forskjellige Angivelser, 1193 eller 1200; han

var af Fodsel en Tydsker, men studerede i Italien; de

Heste af hans mange Skrifter, som robe store Kundskaber,

skrev han dog i sit Fædreland; Roger Baco, kaldet

Doctor mirabilis, en Englænder, Michael Scotus, ogsaa

fra Storbritannien; Petrus de Apono, en italiensk Læge;
Bernard Gordon og Arnold de Villanova begge franske

Læger; Petrus de Dacia (rettere Dania) en dansk Mand

(som nærmere vil blive omhandlet i ået Folgende). I det

15de og 10de Aarhundrede: Jacobus de Ausa (i Erfurt,

fodt henved 1400; Marsilius Fieinus, en Italiener, fodt

1433; Johannes Regiomontanus, ellers en stor Astronom,

fodt i Kiinigsberg i Frankcn 1436, de forste trykte Al-

manakkers Udgiver: Joh. Sehoner. fodt 1477. ogsaa en
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Tydsker, fortsalte og forklarede hans astronomiske og

astrologiske Værker; Guido de Cauliaeo, en fransk Læge,
levede paa samme Tid; Thcophrastus Paracelsus Bom-

hastus al) Hohenheimh, fodt i Schweitz 1493; Philippus

Melanchton, den bekjendte Tlieolog og Reformator, fodt

1497; Nostradamus, en Franskmand, fodt omtrent 1500;

Cardanus, en Italiener, fodt 1501; Heinrich Ranzau, en

Holsteiner, fodt 15*20; Kepler, den store Astronom, en

Tydsker, fodt 1573; Leonhard Thurneiser, en Schweitzer,

holdt sig mere til den egentlige Astrologie, dod 1590.

De fleste af disse Mænd vare dybsindige Granskere og havde

langt stime Kundskab, end deres fleste Samtidige, om

Astronomie, Mechanik og Physik. Da desuden andre

eminente Lærde, som f. Ex. Tvse Brahe, os;saa vare

hengivne til astrologisk Overtro, skjondt de ei udbredte

den ved formelige Læreboger eller vidtloftige Værker, er

det let begribeligt, at slige Mænds Lære og Exempel
maatte smitte den store Hob, og at Stjernetyderiet i

Middelalderens sidste Periode (da det lærtes ved Universi-

teterne som en vigtig Videnskab, uundværlig for Philoso-

pher, Theologer og Læger o. s. v.) kunde siges at være

eneherskende i Europas menneskelige Aandeverden, uden

at nogen vovede at vise sig som dets virksomme Mod-

stander, indtil sidst i det 15de Aarhundrede, da et af

Verdens herligste Genier, Italieneren Pico de Minandola,

en souverain Fyrste, vovede at fremtræde som sin Tids

Sextus Empiricus, ved at forfatte sine Disputationes ad-

versus astrologos. Til ubodeligt Tab for Lærdom og

Oplysning opnaaede han kun en Alder af 31 Aar. Længe
efter hyldede dog kun faa hans Mening, med Undtagelse

af Morten Luther, som 02; ved sine fornuftige Yttringer

om Stjernetyderiets Forfængelighed vistnok meget har

bidraget til dets successive Nedbrydelse.



3U2 ASTROLOGIENS UDBREDELSE TIL MOROEN.

Historiske Efterretninger melde vel adskilligt om

Fyrster og Statsmænd i det 16de Aarhundrede, som af

Astrologerne lode sig forlede til daarlige og for dem selv

ulykkelige Foretagender, som Kong Erik den 14de af"

Sverrig, Pfalzgreve Fredrik (som attraaede det bohmiske

Kongerige), Hertugen af Buckingham o. fl. , der vel kunde

tjene til grundet Advarsel for andre; dog var det vel

en stor politisk Begivenhed i det 17de Aarhundrede som

mest rystede denne Overtroes dybeste Grundvold, og

bragte den formeentlige Videnskab i fortjent Foragt hos

mange Tænkende. General Waldstein eller Wallenstein,

som ved sine militaire Bedrifter havde opsvinget sig til

Hertug af Friedland og Mecklenburg , antog Kepler (som

for paa en lignende Maade havde været ansat i tre Keiseres

Tjeneste) til sin Hof-Astrolog, og lærte selv Kunsten af

ham med stor Iver. De stillede, i Fællig, Samtidens

Regenters Nativitet og troede deraf at kunne udforske

Fremtidens Begivenheder. Snart udrugede Wallenstein

oproriske og fordærvelige Planer, som dog ikke kom til

Udforelse, thi isteden for at oplofte ham paa Bohmens

Throne, skilte de ham selv (forst i Aaret 1634) ved Liv

og Hæder. Da han selv forhen offentlig havde angivet

sine horoskopiske Iagttagelser som Grundregler for sin

politiske Virken, blev den Tro almindelig efter hans Fald,

at Stjern etyderiet havde forfort ham til hine Machinationer

og saaledes styrtet ham i Ulykken. Da tillige Kepler,

Tyge Brahes Discipel og efter hans Dod sin Tids storste

Stjernekyndige, der endog nu af nogle, paa hans store

Lærers Bekostning, betragtes som den nyere Astronomies

Fader, ansaaes for at have styret Wallensteins Skjæbne

ved sin astrologiske Underviisning, troede man heri at

see et klart Exempel paa dens Utilforladelighed. Stjerne-

tyderiet maatte desuden, af disse Grunde, blive forhadt

ved det keiserlige Hof. hvor den for havde staaet i den
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hoieste Anseelse. Denne gavnlige og sande Modetro ud-

bredtes til andre Hofler, mere og mere understøttet af den

blandt Literatorerne tiltagende videnskabelige Dannelse og

Oplysning, især dog ved Astronomiens og Matbematikens

store Fremskridt, som uimodsigelig godtgjorde vor lille

Jords Ubetydeligbed i Forbold til Alverdenens utallige

og umaalelige Sol- og Verdens-Systemer, — saa at Astro-

logiens Urimeligbed snart maatte vise sig i sin rette

Skikkelse, ikke allene for den lærde Gransker, men og
for den tænkende og nogenlunde dannede Almeenhed. Da

Stjernetyderiet saaledes berovedes sine vigtigste Stotter,

nedsank det snart i de fleste europæiske Lande til Al-

muens lavere Sphære. Kepler blev da vor Verdensdeels

sidste hoilærde Astrolog; dog have hans Skrifter i dette

Fag endnu i vore Dage vundet lærde Beundrere og Til-

hængere, som endog have stigt at grundlægge en ny
Skole paa Ruinerne af hans magiske Theories for længst

omstyrtede Bygning. Saaledes har en ellers bekjendt

astronomisk Forfatter J. W. Pfaff, Professor i INurnberg,

i Aaret 1816 udgivet en Astrologie, med oplysende

Kobbere, i hvis alvorlige Fremstilling han især stotter

sig paa Keplers Autoritet og Lære. Han beklager den

svundne rettroende Tid „da Mennesket var i Forvandtskab

med Stjernerne; nu derimod er det kun et Væsen, be-

ladt med Moisommeligheder, som kryber omkring paa sin

Moder Jorden". Mærkelig nok synes han og at hentye

til vor Eddalære, som beslægtet Oldtids-Viisdom, i det

han har valgt til sit Motto det Sted af den yngre Edda,

hvor i Verdens Skabelse af Ymers Legeme beskrives.

Herved sigter Forfatteren uden Tvivl til den astrologiske

Hovedlærdom, at Mennesket, som den mindre Verden, er

en Efterligning af den store og dannet af de samme Ele-

menter, hvorfor og dets Constitution og Legemsdele lige-
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som den ere underkastede Stjernernes hemmelighedsfulde

Indflydelse.

Saaledes ledes vi igjen, i nærværende Undersogelser,

hjem til vort gamle Norden, til hvis Stjernetyderi vi

snart ville kaste et Blik, inden vi nærmere omtale den

nyere Astrologies Skjæhne i vort danske Fædreland.

Vi have for hemærket, hvorledes den sidste Heden-

doms Sabæisme i de sydlige Lande sammensmeltede med

den forste Kristendom. Dette kan dog især siges om

dens Hovedgreen Sol-Dyrkelsen. Af Hedningerne, især

Grækerne, ansaaes Apollo for Solens Guddom; saaledes

menes han at have været dyrket af Constantin den Stores

Slægt som dens Skytsgud; mulig og, da Solen be-

tragtedes som Stjernernes og Verdens Konge, med Hen-

syn til dens Egenskab af keiserlig Familie. Keiserens

Moder, Helena, medbragde fra Jerusalem de Som, hvor-

med Christus foregaves at være bleven naglet til Korset;

hun indgav sin Son allerede Forkjærlighed for Kristen-

dommen, uden at han dog kunde faae noget rigtigt Be-

greb derom. Han lod saaledes sin Billedstotte forfærdige,

i Skikkelse af en Apollo, men den dertil horende Sol-

glorie dannedes af de ommeldte for de Kristne saa hellige

Som. Apollo, Christus og Keiseren fremstilles da, ved

en saadan Personification som en Art af mystisk Tre-

foldighed. Biskop Munter var i Besiddelse af et trefoldigt

Mindesmærke af samme Art fra Constantin den Stores

Tid, men fra hans Riges vestlige Deel og vort Naboland,

Tydskland. Det bestaaer af 3 Mynter, med samme Slags

Forestillinger, alle slagne i Trevlrl eller det nuværende

Trier, kun afvigende fra hinanden ved enkelte Bogstaver,

som betegne Myntmesteres Officiner (PT, ST, TT). Paa

den ene Side sees Solguden med et Kors ved den hoire

Side men en Sol eller Stjerne ved den venstre Side, med

denne Omskrift: INVICTO SOLI COMITI (for Solen,
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»len uovervindelige Ledsager). Her seer man udtrykkelig

Hedenskabets og Kristendommens Billeder og Symboler
forenede l

. Den ommeldte Indskrift bcnpeger ellers til

denne Soldyrkelses Identitet med den persiske Mithras

Cultus, da han i andre romerske Indskrifter kaldes Sol

mvictus Mithras; denne uovervindelige Solgud sagdes at

være fodt den 25de December, fordi den, endog efter

Julius Cæsars Kalender, antoges for Solhvervsdagen, og

Nytaarssolens Fodsel eller Fremkomst af Vinter-Morket,

hvorfor vore Forfædre og kaldte Solhvervsnatten Moder-

nat, ligesom de og synes at have antaget den for den

unge Solguds (Frei's eller Freir's) Fodselstid. Da de

Kristne sammenlignede Christus med Solen, og dyrkede

ham som en aaudelig Solgud, afskaffedes den gamle

Fest lettest ved at indsætte hans egen Fodselshoitid i

dens Sted, og dette skete da forst i det græsk-romerske

Rige. For var hans Fodsel blevet feiret af de Kristne

paa Epiphaniedagen (nu opkaldt efter de hellige tre Konger),

men ogsaa denne havde været en Solfest for de hedenske

Ægyptere, i Anledning af Aars- Sol- og Himmelguden

Osiris's aarlige Gjenfindelse eller Tilbagekomst. Cbristi

Fodsel menes af nogle blandt vore Dages Lærde, som

vor Frederik Munter, at være skeet i Marts-Maaned, og

den kristelige Juul vilde altsaa tit falde ind i Paaske-

tiden, naar den blev helligholdt paa sin rette og egent-

lige Tidspunkt.
— Ogsaa i denne Henseende kunde" Sa-

bæismen, saavel i Sonden som i Norden, let sammen-

smelte med Kristendommen, ligesom Solens Dag, fordum

den helligste for Stjernedyrkerne, blev de Kristnes vigtigste

egentlige Andagts- og Helligdag.

*) Mynter af samme Præg findes og her i det kongelige

Cabinet, samt i Thomsens og flere private Myntsamlinger her i

Staden. De ere sjeldne, men andre lignende, hvor Korset fattes,

tie endnu meget almindelige.

1840 1841. 20
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I mine forskjellige Commentarer til den ældre Edda

har jeg udforlig sogt at vise, at ikke aliene Soldyrkelsen,

men ogsaa Sabæismen i dens oprindelige cbaldæisk-ægyp-

tiske eller magisk-persiske Skikkelse har hersket i det

hedenske Norden, med Hensyn til Planeter og Zodiakal-

guder, Aars-, Maaneds- og Uge-Beregninger m. m. Vore

Forfædres Vise have saaledes været Stjernedyrkere, men

deraf synes det at folge, at de og maa have været Stjerne-

tydere eller Astrologer. Vi have adskillige uforkastelige

Vidnesbyrd herom. Dertil hen forer jeg det bekjendte

Vers af Solens Sang:

Uaabets Stjerne floi, Hoit foer den op,

Da fodt jeg var, Ei daled den ned,

Bort fra mit Bryst; At den kunde Hvile nyde.

Her mener den gamle nordiske Hedning, som aabenbares

for sin Son i Dromme, sin Fodsels-Stjerne eller Con-

stellation, hvilken Astrologerne pleiede at udfinde og

undersoge ved at stille den ISyfodtes Nativitet, Horoskop

eller Thema. Den befandtes da at være enten heldig

eller uheldig. Heraf Romernes bekjendte Talemaader

dextro sidere editns (fodt under en gunstig Stjerne eller

Himmeltegn); malo astro natns (om det modsatte); vor

egen: at have en hoi Stjerne (hos En eller Anden) o. s. v.

Hermed stemme Jacob Grimms Iagttagelser af den æld-

gamle tydske (endnu ikke uddode) Folketro : „Der volks-

, tglaube denkt sich die gestime in beziehung auf den

cl
einzelnen menschen hold oder feindlich. welche con-

„stellation ihm bey der geburt leuchtete, die nimmt ihn

usein ganzes leben hindurch unter ihren schutz; das

uheisst: unter einem guten, glucklichen stern geboren

u\verden. aus dieser richtung und diesem einverstandniss

„vvaltendcr gestirne wird das schicksal geweissagt".
—

tt
Es ist fromme gewohnheit abends beim schlafengehn

^die leuchtenden sterne zu griissen,
— — oder wenn der
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(t
abendstern aufgeht eiii gebet zu verrichten. — —
„sterne, mond, sonne gelten fur die augen des him-

„mels; dies hångt mit vorstellungen von menschen iihn-

Jicher gestalt der glitter und von vergcitterten menschen

„zusammen. man soli nicht nach mond und stenten

^fingerdeuten, aus furcht, engeln in die augen zu greifen

tt
und sie zu verletzen". (Deutsche Mythologie, 1835,

S. 414).

Allerede Ægypterne, f. Ex. Præsten Manetho, sang

om Skjæbnens stærke Traade, som vævedes af Stjernernes

Omlob eller Rækker, ved de mægtige Gudinder, der

kaldtes Pareer af Romerne, Moirer eller Moerer af

Hellenerne. Det er mærkværdigt at Tragikeren Seneca

(i hans Hercules Oeteus) anforer Orpheus's Sange for

Geterne (der siden kaldtes Gother) om Pareernes Love

for de himmelske Magter og deres Bestemmelse: at alt hvad

der fodes skal ogsaa forgaae; saaledes havde de spundet

deres Traade (Snorer eller Baand) mellem Polerne, som

dog engang skulle styrte sammen paa Verdens yderste

Dag o. s. v. — alt i Overeensstemmelse med vor nordisk-

gothiske Eddalære — hvoraf Moirers, Pareers og Norners

radikale Identitet tydelig maa indlyse enhver Gransker.

Censorin underretter os om at Zodiakens 360 Grader

kaldtes [xotpat. af Grækerne, med Hensyn til Skjæbnens

for dem raadende Gudinder. Enhver af dem raadte altsaa

for en Zodiakaldag, og mentes vel at bestemme det Barns

Skjæbne, som da fodtes, i Forening med de tre store og

i Mythologien mere bekjendte Pareer. De svare da til

de Genier, som hos Ægypter, Perser, Araber o. fl. raadte

for enhver af Zodiakalaarets 360 Dage. Hos vore For-

fædre svarede de 3 store Norner (thronende ved Urdas

himmelske So' eller Kilde) til Grækers og Romeres 3

ypperste Moirer eller Pareer, og deres underordnede

Norner (som efter den yngre Edda ere tilstede ved ethvert

20*
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Menneskes Fodsel for at tildele det et langt eller kort

Liv, samt Held eller Uheld i dets Levetid) have da rimelig-

til hine Grækernes astronomisk-astro-

De have folsjelis raadt for heldise eller

viis ogsaa svaret

logiske u.olpoa.

uheldige Fodselsdage, og saaledes bestemt de Biirns

Skjæbne som da fodtes. Herved oplyses (efter min Mening)

mange ellers dunkle Steder af Eddaerne og andre Skjalde-

sange, i de ældste Sagaer, og af Danmarks Saxo, hvilke

det her vilde blive for vidtloftigt at fremstille og forklare.

Et enkelt, som ret tydelig horer hertil, vil jeg dog an-

fore her. Det udgjor Begyndelsen til den ældre Eddas

lste Kvad om den danske Konge Helge Hundingsbane,

Saxernes Overvinder (ogsaa omhandlet af Saxo), og be-

synger hans Fodsel, samt Nornernes Bestemmelse derved

af hans tilkommende Skjæbne:

Fjærnt var det Aar,

Da Ornene gjalded

Hellige Vande randt

Fra Himmelbjerge,

Da havde i Braalund,

Borghilde fodt

Helge den

Hoimodige.

Nat var i Borgen ,

Nornerne kom,

De som den Ædlings

Alder bestemte,

Bode ham hædres

Hoiest blandt Fyrster,

Agtes som bedst

Af alle Konger.

De Skjæbnens Traade, som

fodte Prinds, i det Stormen

Kraftig de spunde

Skjæbnens Traad,

Om Braalunds Borg
Stormen dundred,

De udviklede

Gyldne Baand

Midt under Maanens

Sal dem fæsted.

Til Ost og til Vest

De Enderne strakte,

Gave saa Kongen
Grændser for Lande.

Nornen en Kjede

Kasted mod Nord

Og den bad

Evig holde.

Nornerne spinde for den ny-

suser om den Borg, hvori
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han fodtes, dannes af dem til gyldne Baand eller Kjeder

(af de glimrende Stjerner) og fæstes midt under Maanens

Sal eller Himmelens Hvælving; dog straktes Enderne mod

Ost og Vest, for at betegne Grændserne for den til-

kommende Konges Lande, samt en mod Nord, som

skulde holde eller vare evig; det vil vel sige saa meget,

som om det nordligste af hans Lande, hans danske Rige,

skulde bestandig vedvare. Vi kunne ikke andet end her

tænke paa Astrologernes Inddeling af Verdens Lande og

Steder, som ere underkastede visse Constellationers Ind-

flydelse. Videre fortæller Digteren , hvorledes Ravnene i

deres Samtaler fra Træerne havde spaaet, at den ny fod te

Kongeson skulde blive en stor Helt, o. s. v. Folket

glædedes ved at skue den barnlige Ædling og over de

omspaaede, allerede med ham ankomne lyksalige Tider.

Saaledes var det vel at Nordboerne troede at de

himmelske Norner kunde vise og forudsige kyndige og

opmærksomme Iagttagere det Tilkommende. Derfor var

det vel og at deres Domme, som forkyndte af Himmeleas

Stjerneskrift, meentes at være uigjenkaldelige. Heraf kunne

vi bedst begribe Heltenes Tro paa Skjæbnens Uforanderlig-

hed og Dodens uafvendelige Indtræflfen til en vis Tid,

bestemt ved selve Fodselen og Nornernes Domslutning.

Det var da ikke at undres over at Nordboerne lagde

sig efter Stjernetyderiet. Derpaa have sandsynligviis de

Spaadomme tildeels været grundede, der forkyndtes ved

Boms Fodsel af menneskelige Spaakvinder, som og under-

tiden kaldtes Norner, formodentlig fordi de udgave sig

for de hoie Norners fortrolige og indviede Præstinder.

De bragde endog Folk til at troe, at deres Gunst eller

Vrede kunde bidrage til at bestemme den nyfodtes Skjæbne.

De spaaede og om andre Begivenheder, som Veirligets

Gang , Aarets Frugtbarhed eller Ufrugtbarhed o. s. v.

Oprindelig kaldtes slige Spaakvinder Valaer (vblur, vol-
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vur iif Enkeltt. vala), og en saadan har digtet, eller ud-

gives for at have forfattet den beromte Voluspå, Vala*

Spaadom eller Spaakvindens Sang.

En lignende Mening har Trautvetter allerede fremsat

1820 i hans Asciburg oder die germanischen Gutter und

Heldenhilder des Tacitus und der Edda, dog saaledes

jit Alferne efter deres forskjellige Egenskaber raade for

de lyse eller nioike, gode eller onde Dage, men at

Nornerne som Stjernehimmelens Skytsaander, bestemme

heldige eller uheldige Timer o. s. v. Skulde Trautvetters

Sætning (ogsaa tildeels fremsat 1812 af vor Henneberg i

hans Skrift om Guldhornene eller hvad er Edda) være

rigtig, for saavidt, at vore Forfædre have opkaldt alle

Tidslob, udmærkede Stjerner og Constellationer med my-

thologiske Navne af deres egen Gudelære, saa maatte en

uddannet Astrologie antages at være bleven en umiddel-

har Folge deraf.

Med Bestemthed vide vi at Astrologien lærtes i de

hedenske Gode-Familier paa Island. Disse saakaldte

Goder forestode, paa een Gang, baade præstelige og borger-

lige Embeder, samt maatte betragtes som patriarchalske

Hovdinger for deres Stamme eller Distrikt. En ung Mand,

Hunrod, som nedstammede fra en saadan hierarchisk

Slægt, befandt sig i Aaret 1003 paa en Handelsreise i

Sigtun i Sverrig, hvor han horte en Tale til de nyom-
vendte Hedninger af Biskop Sigurd (eller Sigfrid), som

rorte hans Hjerte. Da den var endt, takkede han Bi-

skoppen , som spurgte hvad han agtede at foretage sig.

Hunrod svarede, at han agtede at seile til Ostersoens

ostlige Kyster, hvis alt gik efter Onske — og spurgte

dernæst Biskoppen, om det var ham tilladt (efter den

kristne Troes Grundsætninger) at udforske sin tilkommende

Skjæbne af Himmellegemernes Gang eller indrette sit

Forhold derefter, ligesom kloge eller kyndige Mænd i For-
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tiden (olier blapdt lians Forfædre) havde pleiet at gjore.

Dertil svarede Biskoppen: „Min Son! Befat dig ikke med

Oldtidens Sværmeri eller Overtro, men sæt dit hele Haah

til Gud og yd kun ham din Tak, hvis Hæder eller For

mue falde i din Lod, da han er deres rette Giver. Viis

ham din Erkjendtlighed derved, at holde fast ved den

hellige Tro, som jeg har lært dig, thi den er mere dyre-

har end alle Jordens Rigdomme'. (Fortællingen om Haldor

Snorreson, 4de Capitel, Fornmanna Sogur S. III, 169).

Paa samme Tid levede Hovdingen Einar Eyolfson paa Nord-

landet i Island, om hvem det fortælles at han vel forudsåae

Fremtidens Begivenheder, samt at han pleiede tit at gaac

ud om Natten og iagttage Stjernernes Gang, hvorpaa han

forstod sig ret vel og vidste da god Besked om alt, samt

havde megen Nytte deraf (Ljosvetn. S. Cap. 14). Den

samme Mand troedes og at kunne see Menneskenes

Folgeaander eller Skytsaander, der og mulig i Nord-

boernes Tanker Hgesaavel mentes at være beslægtede med

Himmelen eller Stjernerne, som Sydboernes Genier eller

Dæmoner, Persernes Feruerer o. s. v. Det har sikkerlig

været en saadan astrologisk Raadforelse med den natlige

Himmel, som dreves i det gamle Norden ved den saa-

kaldte Udesidden (litisetiir) under aaben Himmel, ved

Nattetider, hvorved man udforskede Fremtidens Skjæbne.

Mere derom vil forekomme i det Folgende, men her be-

mærker jeg at denne Skik blev strængelig forbuden i

Norges og Islands gamle Kirkelove. Dog dreves disse

Kunster hemmelig i Norge i det 12te Aarhundrede, da

en Kronprætendents Fostermoder formaaede en Spaa-

kvinde, Thordis Skeggja, til en saadan natlig Udesidden,

for at udgrunde det Tilkommende. Spaakvinden bragde

det Orakelsvar: at Modstanderen maatte anfaldes om

Natten, og ifolge deraf holdtes Slaget paa Isen ved

Opslo, hvor Kong Inge tabte Liv og Krone, men Hakon
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Herdebred vandt Norges Rige, i Aaret 1 1 G I (Hkr. III,

400. Fornm. S. VII, 275). Noget for træffe vi den

samme Skik dreven jævnlig af anseete Hovdinger i Grken-

oerne, som Svend Brjostreip, en af Jarlen Pauls fornemste

Hofsinder. Han boldt meget af den gamle Tro, nemlig

Hedenskabet, og pleiede ofte at sidde ude om Natten.

Paa denne Maade tilbragde han og Julenat i Aaret 1136,

isteden for at andre bivaanede den hoitidelige Messe, da

han havde udfundet den Spaadom 4t
at en Svend skulde

ombringe en anden Svend". En af hans Modstandere

bar det samme Navn som han selv, og han fattede, paa

Grund af Spaadommen, den Beslutning at dræbe ham,

men hans Forsæt robedes og gik saaledes ud over ham

selv, da den anden Svend blev hans Banemand selve

Juledag, men blev ikke desmindre taget i Beskyttelse af

Biskop Vilhelm, som glædede sig over Drabet. (Orkn-

eyi'nga Saga S. 178, 1D0).

Det indsees tydelig nok heraf at Nordens kristne Folke-

lærere ansaae Astrologien for en Vildfarelse, som tilhorte

det her indenlandske Hedenskab. Dette er saa meget

mærkeligere som Biskop Sigurd var en Englænder, der

uden Tvivl kjendte Bedas Skrifter, som ikke ere frie for

Stjernetyderiets Udskeielser, endskjondt han tildeels sogte

at give det en kristelig Omdannelse. Turner antager og,

i hans angelsaxiske Historie (4, 1807 II, 153), at dette

af Danske og Tydskere sammensatte Folk var meget

hengivet til de Grene af Astrologien som angik Dag-

vælgeri og Nativitets Stillen, samt til de dermed sammen-

I ængende Pylakteriers og Amuleters Brug. Disse ned-

stammede maaskee i England for en Deel fra Druiderne.,

som og vare Stjernekyndige og Stjernetydere paa deres

Viis. Cæsar siger udtrykkelig at de foregave at kjende

Jordens og Verdens StorreJse, Himlens og Stjernernes

Bevægelser, samt Gudernes Villie. Disse sidste Ord:
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quid Dii velint kunne i denne Forbindelse ikke antyde

andet end den astrologiske Udforskning af de himmelske

Guders Beslutninger, tilkjendegivne ved Himmelens og

Stjernernes Bevægelser. Denne min Mening bekræftes

fuldkommen ved Ælians Ord om Celterne (II, 31). „Disse

Barbarer paastaae at der ere Guder til og at de bære

Omsorg for Menneskene, samt at de tilkjendegive til-

kommende Begivenheder, for en stor Deel ved Natte-

vaagen og ved Stjernernes Lob eller Aabenbarelser".

Den ommeldte Nattevaagen, for at give Agt paa Con-

stellationer og Meteorer, forbudes som sagt strængelig

i Nordens ældste Kirkelove under Navn af utisetur. De

Gamles »ivrige Vidnesbyrd om Druidernes astronomiske

og computistiske Opdagelser forbigaae vi her. Kun be-

mærker jeg at de vare ivrige Dagvælgere, især med Hen-

syn til Maanens Gang, lagde meget Mærke til Fodsels-

dage, stilte Folk deres Nativitet og spaaede om tilkom-

mende Begivenheder, foreskreve Regler dm vidunderlige

og lægende Planters Indsamling under visse Himmel-

tegn og Constellationer m. m. En celtisk Digter, Hoi

skotternes berumte Barde Ossian, som menes at have

levet i det 3tlie Aarhundrede, besynger adskillige skandi-

naviske Fyrster, Helte og Præster eller Mager fra det

Tidsrum. I forskjellige Digte handler han om deres

Gudsdyrkelse om Natten ved de brændende Offerbauner,

samt. deres religios-overtroiske Iagttagelse af Stjerner og

Meteorer. Saaledes hedder det f. Ex. i Cathloda efter

Sten Blichers Oversættelse:
tt
Ved Turthors Elv staaer

Lochlins Hær i dybe Skygger. Paa tvende Hoie stode

harmfulde Konninger; fra deres trinde Skjolde skuede de

frem mod Nattens Stjerner, vandrende rode i Vest. Fra

Himmelen nedbuiede Crufh-Loda sig, lig et uformligt

Luftsyn i Skyerne. Han forudsaae at Morvens Konge

aldrig skulde overmandes i Strid'. Og paa et andel Sted:



314 ASTROLOGIENS l DHREDELSE TIL NORDEN.

„De saae fremad fra deres Jernskjolde, lig den ildoiede

Cruthloda, naar han stirrer frem hag den morknede Maane

og udstroer sine Tegn i Natten". I en af vort Nordens

utrykte Sagaer fra de kristne Tider siges det og om

Odin (Ossians Cruthloda), at hans Tilhængere troede at

han raadede for Solens Skin og Himmelens Lys (hvortil

Stjernerne hore) samt at han dannede deraf Tegn og

falske Syner, hvis Tilblivelse eller Betydning enfoldige

Folk ikke forstode. Saaledes laa der allerede en gammel

Grundvold, saavel blandt Celter som Nordboer, hvorpaa

den i Middelalderen til Europa atter indtrængte chaldæisk-

ægyptiske Astrologie, i dens ved Græker, Romere og

Araber uddannede Skikkelse, kunde opfore et ordnet og

vidtloftigt System.

Det var vel Levningerne af Nordens gamle Stjerne-

tyderi som yttrede sig her i Danmark, paa en heel be-

synderlig Maade, omtrent, i Aaret 1150. En Astrolog,

som var Nativitets-Stiller, traf Kong Knud den 5te i Nær-

heden af Haderslev, og forkyndte ham, at han havde læst

det i Stjernerne at i en vis Nat skulde de^ avles et

Drengebarn, som skulde blive en stor Mand for Gud og

Mennesker. Kongen besluttede at blive et saadant Barns

Fader og valgte en adelig Pige til dets Moder. Saaledes

blev Danmarks hellige Nicolaus til (Script, rer. Dan. V,

308). I det samme 12te Aarhundrede levede og virkede

den beromte lærde Geistlige Anders Suneson (der dode

som Erkebiskop i Lund). Hans Hexaemeron viser tydelig

nok den Tids Overtro her i Landet om Stjernernes For-

udsigelse af tilkommende Begivenheder, eller endog disses

Bestemmelser. Han sogte at modarbeide denne Fordom,

hvilken han henregnede til Nativitetsstillernes Logne og

ansaae dem for at modstride Fornuft og Kristendom.

Overhoved kan jeg ikke andet end fuldkommen bifalde de

af Wendt fremsatte Meninger i hans 1822 udgivne Af-
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handling om Stjernetyder-Kunstens Skjæbne i Danmark,
for saa vidt som han udleder den danske Astrologies

Oprindelse fra Hedenskabet, og antager, med god Grund,

at Præsterne saa vel her, som de i andre Lande, have, fra

de erfarne Sofarendes Iagttagelser over det udstrakte

himmelske Stjernekort, hvorved de lededes til astrologiske

Gjætninger og Drommerier, udvidet, bevaret og forplantet

den omhandlede Kunst. Kundskaben om Stjernernes

Gang var yderst nodvendig for de gamle Skandinaver,

som vare den tidligere Middelalders ypperste Sofarende,

opdagede og coloniserede Island og Gronland, hvorved

de, som vi nu af en nylig opdaget Runesteen med Sikker-

hed vide, trængte saa langt frem mod Norden, som det

forst blev Europæerne forbeholdt at trænge frem i det

18de eller l Ode Aarhundrede. De drev det endog dertil

at de bleve de forste bekjendte Opdagere af America.

Derfor siger ogsaa Læreren til sin Lærling i det beromte

norske Skrift: det kongelige Speil, skrevet i det old-

nordiske eller islandske Sprog: „Lær noie at kjende

Himmelens Lysning og Stjernernes Gang, Dages og Nætters

Forandringer og Verdens Kanters Inddeling; lær og vel

at tage Mærke paa, hvorledes Soens Urolighed aftager

eller fremgaaer, thi det er en stor Videnskab, og dog

nodvendig for alle dem som ville være Sofarende". Alle-

rede de hedenske Islændere gjorde sig megen Umage for

Aarets rigtige Udregning efter Klimatets Beskaffenhed.

Nogle lagde sig og efter at bestemme Dages, Nætters og

Aarstiders Længde m. m. af Solens og Stjernernes Gang.

Deres Iagttagelser ere dog for det meste tabte, med faa

Undtagelser, som indeholdes i de forommeldte nu forenede

astronomisk-komputistiske Skrifter, Rimbegla og Blanda.

De vigtigste deraf ere af en Mand, som hed Odde, men

blev formedelst sine hyppige Observationer af Stjernerne

kaldet Stjomu-Oddi. Vist er det, at Almuen i Danmark,
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Norge og Sverrig, deels i det 17de deels i det 18de Aar-

hundrede, uden al Sky har befattet sig med astrologiske

Spaa'domme, efter vor Hedenolds Regler, af Melkeveien

eller Vinterveien (isl. vctrarbruat , forhen rimeligviig

vættabraut, Vætternes, Aandernes eller Gudernes Vei),

for af dens Udseende at spaae om Veirligets Beskaffen-

hed m. m. i et heelt tilkommende Aar. I Island er denne

Skik endnu almindelig blandt Bonderne. En anden hertil

horende er endnu gjængse blandt de norske Finlapper,

i det de stille et nyfodt Barns Nativitet af den Stjerne

eller Constellation, som i Fodselens Oieblik viser sig som

nærmest ved Maanen.

Alt dette, saavel som Dagvælgeriet af de efter Pla-

neterne opkaldte Ugedage m. m. tilhorte det gamle hedenske

Nordens Stjernedyrkelse og Stjernetyder!
— hvorimod

megen astrologisk Overtro indfortes til vort Norden, mest

med Munke og Klerke, fra Frankrige, Tydskland o. s. v.

omtrent et Par Hundrede Aar efter Kristendommens Ind-

forelse. Den tilhorte, som sagt, den europæisk omdannede

ægyptisk-chaldæisk-arabiske Astrologie. I dens Histories

Udvikling, forsaavidt vort Danmark angaaer, vælge vi

især Wendt til vor Ledsager, ved hans forpaaberaabte Af-

handling. Imod Slutningen af det 13de Aarhundrede

besogtes det parisiske Universitet især meget af danske

Studerende. Alle Lærere i Philosophien ansaaes endnu

for Clerici eller Geistlige, og maatte, indtil det 14de Aar-

hundrede, ikke gifte sig. Da Clerici tillige udiivede Læge-

videnskaben, blev ogsaa Stjernetyderiet forenet med Theo-

logien. Astrotheologia og Astrologiet fnedica udgjorde

tilsammen den saakaldte Astrologia judiciaria , den dum-

mende (bestemmende eller forudsigende) Stjernetyderkunst,

da man efter dens Regler spaaede om Aarets og Veirligets

Gang, Lykke, Ulykke, Sygdom, Helbredelse, D<">d, Krig

o. s. v. Forsaavidt den grundede sig især paa Nativitets-
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stillen, eller befattede sig dermed, kaldtes den Astrologia

genethliaca.
— De Geistlige, saavel for som efter Refor-

mationen, fandt deres Regning ved Stjernetyderkunsten.

De kunde da (efter Dr. Badens Udtryk i hans Skrift om

Lægevidenskabens Forfatning i Danmark S. 82) snart true

og straffe den Ulydige, selv Fyrster og Nationer, med

Stjernernes ugunstige Stilling, snart opmuntre og belonne

de Rettroende med glædelige Aspekter. Den judovende

Lægevidenskab vandt herved ogsaa en Stotte og Anseelse,

som ingen torde vove at svække.

I det 13de Aarhundrede oprandt fra Danmark et stort

Lys i Astrologien, i Petrus de Dacia, som sidst i samme

Seculum allerede var en vigtig Lærd ved Universitetet i

Paris, samt endog Rector for samme i Aaret 1326(Nyerup

hist. Stat. Skildr. II, 376, 382-83, jfr. 252-255). For-

modentlig har han' ei allene underviist Kannikerne i Astro-

logie, men endog givet sine tilbagereisende Landsmænd

et diætetisk-astrologisk Forraad hjem med. Iblandt de

thottske Manuskripter i det kongelige Bibliothek findes

en prægtig Pergaments Codex i stor Folio med malede

og forgyldte Initial-Bogstaver, der indeholder Computus

ecclesiasticus med Calendarium, saavel som en Planetbog,

alt paa Fransk, skrevet midt i det 15de Aarhundrede.

Henved Slutningen af denne Codex tales der om doinus

planetarium (Planeternes Huse), om Himmeltegnenes Ind-

flydelse paa Menneskene samt under hvilken Constellation

det er godt at bade sig, aarelades, bygge, reise, gifte sig,

tale med store Herrer o. s. v. Disse astrologiske Lære-

sætninger og Regler bleve ved Bogtrykkerkunsten, hvilken

dog forst et halvt hundrede Aar efter dens Opfindelse kom

til Danmark, her hastigen udbredte til Laici eller Læg-

folk (som for vare udelukkede fra disse indbringende

Mysterier). Messeboger og Almanakker udgik forst fra

Pressen 02; naturligviis udelodes ikke af de sidste de
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astrologiske Prognostica. Astrologien blev mere og mere

erkjendt for en Videnskab; den optoges endog 1537 i

Lections-Cataloget for det kjobenhavnske Universitet. De

to ved denne Hoiskole ansatte Lærere i Medicinen —
hvilke tillige maatte afhandle de samme Fag som Physi-

kere og Mathematikere — udgav vexelviis hvert Aar en

Almanak. Dette blev befalet ved den af Christian III for

Universitetet udstædte Fundats og Ordinants af 1539.

Saalænge Lægerne forfattede disse Almanakker var

det (som Lægen Wendt udtrykker sig) naturligt, at de her

just vilde ved Astrologiens Hjælp hæve deres Kunst i

Almuens Oine. Lægerne i Tydskland befordrede de fleste

Syge i de forste Decennier af det 16de Aarhundrede

efter astrologiske Regler til Kirkegaarden. Hos os fandt

omtrent det samme Sted. Det gik saavidt, at selv uop-

sættelige Aareladninger og chirurgiske Operationer for-

somtes, naar de dertil gunstige Constellationer og Aspekter

ikke fandt Sted. — At Melanchton var en af Astrologiens

storste Forsvarere, men forgjeves sogte at overbevise

Luther om dens Paalidelighed , have vi i det Foregaaende

bemærket. Den paracelsiske Skole i Tydskland bidrog

og meget til at bestyrke Astrologiens Nodvendighed.

Keiser Rudolph havde sine egne Hofastrologer
—

og det

gik da der som ellers sædvanlig:

Regis ad exemylum totus componitur orbis.

Fra Paracelsus's physisk-astrologisk-medicinske Skole

(som ellers havde virkelige Fortjenester af Videnskaben)

udgik Petrus Severin, fodt i Ribe, men siden beromt som

praktiserende Læge i Italien; han udbredte dens Lærdomme

her i Danmark. At Tydskland i videnskabelig Henseende

stedse har haft stor Indflydelse paa Danmarks Literatur

og Sæder, er tilstrækkelig bekjendt. Saaledes var det

og Tilfældet i denne Post. Kort efter at Almanakker be-

gyndte at trykkes i Tydskland, forsynede med astro-
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logiske Forudsigelser, bleve de og indførte og gjængse i

Kjobenhavn.

Herved maae vi gj<ire den Bemærkning, at Nordboerne

efter al Sandsynlighed allerede i den hedenske Tid havde

deres Kalendere udskaarne i Træ eller Been, hvoraf Lev-

ninger endnu haves, ja endog tildeels bruges i Norges

og Sverrigs Dale, under Navne af Runestokke, Rune-

stave og Primstave. Vi kunne ikke her opholde os ved

deres Beskrivelse, især da mange slige forvares paa Mu-

seet for nordiske Oldsager her i Staden, dog indrettedes

de for en stor Deel efter den julianske Tidsregningsmaade,

som gjeldende i Nordens katholske Periode og lige til

Aaret 1700 i de danske Lande. I den kristne Middel-

alder havde Nordboerne ogsaa Kalendere paa Pergament,

mest skrevne med Runer, hvoraf en dansk, der var skreven

i Aaret 1328, dog uden Tvivl efter en langt ældre For-

mular, er bleven udgiven af Ole Worm i hans Fasti

Danici. I denne Kalender, hvis Original nu desværre!

ikke vides at være til, er Solens Indgang i Himmeltegnene

stedse noie bemærket; ogsaa sees der forskjellige Chavak-

teier eller Binderuner, af hvilke en Række betegner Sol-

aarets 4 Hovedpunkter, de tvende Solhvervs og de tvende

Jevndogns Momenter efter den julianske og (efter min

Mening tillige vort Nordens hedenske Kalenders) Tids-

bestemmelser. - Den anden Tegnrækkes Betydning er mig

endnu ubekjendt. Endelig indeholdt den, mod Slutningen,

to Amulet-Figurer som skulde tjene mod hastig Dod, og

mod Vand, (mot vatni) ; enten Doden ved at drukne

eller Vattersot o. s. v. menes her, maa vel være uafgjort.

Mærkeligt er det, at uagtet Worm skrev sit nævnte Værk

paa Latin, vovede han dog ikke, da det udkom i Aaret

1643, at meddele Aftegninger af disse Figurer, for ei at

udbrede eller understotte Overtroen. At talismaniske og

amuletiske Charakterer hængte sammen med Astrologien,
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er ellers upaatvivleligt. 1 ovrigt kan det bemærkes ved

denne ældgamle Almanak, at adskillige Hoitider og Mærke-

dage m. m. i den ere antegnede med rod Skrift. Det

samme gjelder om de mange Calendaria perpetua, som

findes i den Tids og de sildigere Missaler, Bonneboger

m. m. Skikken gik endog over til de trykte Almanakker,

i hvilke den vedvarede blandt os til sidst i det næstafvigte

Aarhundrede, da den blev afskaffet til Almuens store

Misfornoielse.

Almindelige Membrankalendere paa Dansk, fra den

senere Middelalder, have vi her paa Museet for de nordiske

Oldsager, med kolorerede Afbildninger af Helgene eller

deres Attributer ni. ni. En Almanak af samme Form

sees at være bleven trykt paa Dansk i Aaret 1530. Den

er beskreven af INyerup i en særegen Afhandling, i det

Skandinaviske Literatur-Selskabs Skrifter 20de Bind. Dens

indskrænkede Format tilstædte ingen Plads for astrologiske

Spaadomme. Disse indeholdtes derimod i de trykte danske

Almanakker, som udgaves kort efter Reformationen, i Aaret

1557, af Andreas Kjcige eller Coagius og Petrus Capi-

taneus, begge Professorer her ved Universitetet. Magda-

lene, gift med en medicinsk Professor Zeger, skal

noget senere have skrevet Almanakker, men neppe haves

nu niere noget Exemplar af disse eller de af hendes

tvende Forgjængere affattede. Siden skreve Professorer i

Rostock Almanakker for Danmark, hvilke de ofte end

ikke beregnede efter Kjobenhavns Polhoide; de bleve dog

trykkede i Kjobenhavn. Fremfor alt optoges deri astro-

logiske Spaadomme og astromedicinske Regler, hvorved

Almanakkerne netop blandt Menigmand erholdt mere og

mere Afsætning. I det kongelige Bibliothek findes en

Almanak og Praktika paa det Aar efter Chr. F. 1572

ved D. Levinum Battum, Professor i Rostock, prentet i

Kjobenhafn af Mads Vingaard. i Vingaardsstræde, i
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Duodez. Her findes sanvel medicinske Regler som astro-

logiske Spaadomme. Fra 1598 haves en Almanak ved

David Herlitz, Med. Dr. og Prof. ved Universitetet i

Grypswald, prentet i Kjobenhavn af Hans Stockelmann.

Her findes den saakaldte Aareladefigur, hvilken endog

Hendrich Ranzau havde optaget i hans store Diarium eller

Calendarium Romanum &c. 1593, hvad Planeternes Herre-

domme over det menneskelige Legeme og hvert dets Lem

angaaer. Udforligere havde allerede Tyge Brahe afhandlet

denne Gjenstand i hans 1574 i Kjobenhavns Hoiskole

holdte latinske Tale, udgiven 1010 af Conradus Aslacus

fra Bergen; han siger deri: uAt nægte Stjernernes Kræfter

og Indflydelse, er at fortale Guds Viisdom og Forsyn og

modsige en haandgribelig Erfaring". Længere hen hedder

det:
4t
Nu er Lungen tilbage. Den foranderlige og hurtige

Mercurs Plads indtager den ved dens bestandige Be-

vægelse i vort Legeme". Jeg bemærker herved at gamle

islandske Skrifter vise at vore hedenske Forfædre havde

helliget Lungen til Odin (der og sagdes at have givet

Mennesket Aanden), hvilket vi ligeledes kunne slutte af

Beretningen om en af Orkenuernes ældste Jarler (i det

9de Aarhundrede), som for at hævne sin myrdede Faders

Dod fældede en Siin af den mægtige norske Konge Harald

Haarfager, og offrede ham til Odin, ved at udtage Lungen

af Kroppen. Den selvsamme Planet og Ugedag vare og

fordum helligede saavel til Mercurius som til Odin.

I den ommeldte Tale viste Tyge Brahe Astrologiens

Tilladelighed for Theologerne, som allerede da beskjef-

tigede sig med at affatte Almanakkerne med de til dem

horende Spaadomme, hvorved de kom til at optræde som

formelige Propheter. Tyrken frygtedes paa den Tid med

Rette af hele Kristenheden (som nu derimod synes at

frygte for hans Undergang) — men Paven især af Prote-

stanterne. — Skrækken for begge disse formeentlige religios-

1840-1841. 21
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politiske Uhyrer udbredles mest her i Danmark ved Nico-

laus Helvaderus, som fra 1500 til 1634 deels i Ovart deels i

Octav udgav en Række af Prognostica astrologica og Skriv-

kalendere, forst i Slesvig, siden i Kjobenhavn. Han havde

deponeret i Rostock; siden var han Præst (i Nærheden

af Apenrade), indtil han afsattes for at have stillet den

schleswig-holsteinske Minister Wowerp en for ham ube-

hagelig Nativitet, og blev saaledes selv en astrologisk

Martyr. Dog blev han af Christian den 4de strax der-

efter antaget til kongelig Astronom og Kålenderskriver,

Hans Almanakker vare, i Form som i Indhold, dannede

efter de Rostockske Prognostica astronomica og Spaa-

Almanakker, ja maatte for det meste ansees som lokali-

serede Oversættelser. I den for 1621, som er tilegnet

tre Biskopper og en Hofpræst, heklager han sig over at

timange naesvise Companer" pleiede at nedrive Almanakken,

it
naar det ikke altid rammer saa lige med Vedervind, Krig,

Pestilentz, at de ikke bekomme saa megen Kif, Klammer,

Trætte och Ulykke, som de gjerne ville at Almanachen

skulde komme afsted — efter (di) nu vvi syndige Menne-

sker blive bodfærdige" o. s. v. I samme Skrift klager han

ogsaa over vore Naboers Kalendariographer, som endnu

vedbleve at afsætte deres Kram i Danmark, med disse

Ord: ^Alligevel de tydske Almanachskrivere en Part

komme loppendes herind udi Riget med deres Almanacher

oc Praktiker, som de lade oversette paa Dansk, oc sette

derhos: med store Privilegier oc Titeler, som de skulde

være beregnet efter den KiobenhafFns Elevation, som dog

ikke befinder sig saa at være i Sandhed", Aar 1G34

dode Helvaderus, 70 Aar gammel. Almanakken for 1G35

er den sidste fra hans Haand; saavel den, som hans

sidste Prognosticon , ere meget forskjellige fra de ovrige

af ham. Dette maatte ligeledes være blevet Tilfældet

med de folgende, ifald flere vare blevne udarbeidede af
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ham. Aarsagen hertil låae i Forordn, af 24de Oct. 1633,

hvori Christian den 4de siger: „Eftersom Vi komme udi

Forfaring, hvorledes udi de Almanacher, her udi Riget

tryckis, atskillige Spaadomme indsættes oc spredis om

atskillige particular tilfælde, saavel som oc Krig, Orlog,

Dyrtid, Pestilentz oc andre Guds den Allerhoiestes StralF

oc Riiss, hvis Aarsag aff hans hellige Ord uden saa-

danne Spaahandel noksom er hekiendt. Da saadan Guds

Fortornelse" at forekomme, ville vi hermed aldeles af-

skaffet oc forbudet haffve, at saadanne Caiender herefter

mere udi vore Riger oc Lande maa skrifvis eller digtis,

ey heller nogen Bogtrycker deslige at maa trycke, under

tilhorlig Straff".

Imidlertid vedhleve dog de astrologisk-medicinske An-

viisninger til Aareladning og Kopsætning, og da de i sin

Tid i den danske medicinske Verden alt formaaende

Bartholiner endnu an forte Astrologien iblandt de Viden-

skaber som især ere Laggen nyttige, saa vedblev man

tillisre fulde halvhundrede Aar efter hint Forhud mod de

astrologiske Spaadomme, med at tilfoie visse Tegn i

Almanaken ved de Dage, da det er godt at aarelade,

kopsætte, o. s. v. Derimod forsvandt for det meste de

politiske Forudsigelser, men deres gamle Plads udfyldtes

deels med gudelige Bonner, deels med kongelige Anordninger.

Enkelte Undtagelser fra Overholdelsen af Christian den

4des ovenmeldte Lovbud kunne dog paavises. Saaledes ud-

kom i Kjobenhavn „et lidet Prognosticon af Mag. Stephan

Fuhrmann, Pastor i Lipstadt, (altsaa oversat fra det Tydske)

hvori det hedder: „Men eftersom mand aff Astrologia eller

Astrologiske Videnskab gjerne ville noget nyttigt oc got for-

nemme oc vide, da lader det sig tiisjune, udi dette 1605

Aar, at mand haflver god Lycke, Progres oc Fremgang

imod Tyrcken, dersom de Christne ickun samdrectelig

ville tapper oc mandelig fecte".

•21
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For at fremstille en nogenlunde anskuelig Idee af

Astrologiens Indflydelse paa det danske Folk, i dens

fulde Flor, da den fremelskedes med lige Forkjærlighed

af Præster og Læger, anfore vi et hertilhorende Uddrag
af Almanakken for 1 612 beregnet ved C. S. L. (o: den

beromte Longomontanus) ; Kjobenhaffn hos H. Waldkirch.

12. Deri tilkjendegives nemlig folgende Dagvælgeri ved

visse Tegn: Got Aareladende, Udvalt Aareladende, Got

Bad oc Koppe, at saae oc plante, at tage Lægedom,

Ulycksalige Dage. De astrologiske Aspecter (Conjunctio,

Sextilis, Ovadratus, Trigonus, Oppositio) m. ni. havde

og tillige deres visse bekjendte Tegn. Veirligets og Vindens

Gang forudsiges for enhver Maaned (i to Afdelinger); en-

hver Dag tillægges et vist af de 12 Himmeltegn. Strax

efter Almanakken folger en Tavle for Dagvælgeri (ellers

som bekjendt ganske stridende mod Mose Lov 5. B. 18, 10)

under Titel: „Tafflen til at udvellie (Dage til) at vandre;

at kiobe eller sellie; Ecteskab at holde; Hus at bygge;
at flytte i Hus; at ifore ny Klæder; at gjore Bryllup; at

skære Haar af; at sende Bud; at arbeide i Ild; at jage";
— alt efter de 12 Tegn, med Tilkendegivelse af Orakel-

svarene, udtrykte ved Bogstaver som Got ved G, Middel

(at sige middelmaadigt eller midt imellem begge) ved M
og Ondt. ved O, omtrent som nu i vor Skoleungdoms

Charakterboger. Derpaa folger den nylig omhandlede

Aareladefigur, hvor Mennesket forestilles som staaende

i en Art af tolvkantet Stjerne, hvis Straaler henvise til de

12 Zodiakaltegn (hvori og de 7 Planeter have deres saa-

kaldte Huse); ved ethvert af dem anbringes et eller andet

af disse tydske Ord: gut, bus, mld. Derefter staae i

Almanakken for 1612 nogle Bemærkninger om den rette

eller uheldige Tid til Aareladning, Kopsætning og Bad,
hvori Ptolemæus, samt de arabiske Astrologer (Almanasor
eller Almansor) og Hali Abenragel citeres. SoK og Maane-
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Formørkelser tilkjendeglves kun kortelig ved tie Dage,

hvorpaa de Indtræffe, ved en særegen Linie, uden nogen

Omstændelig Forklaring. Denne findes derimod i
lt
ltt (sær-

skilt) Ijdet Prognosticon for 1612 beregnet ved C. S. L.

ad "elevationen! poli 50. Prentet i Kiolienhaffn". For-

mørkelserne forklares paa følgende opbyggelige Maade:

„Hvad denne Maanens Formørkelse, ved Dragehalen, (den

4de Maji) belanger, vil bendis udretning, ieke lenge effter

hun er skeed, angaae, mest udi de tre Maaneder som

effteifolger, Junio, Julio oc Augusto, oc strecke sig ind

udi Scptemhrem, som er den beste part aff Sommeren oc

Hosten. Oc enddog Formorckelser i gemeen ere skade-

lige, end oc' for Fruct oc Jordsens grode, saa forhaabis

ieg dog at den tone Sommer kommis noget til hielp aff

denne Formørkelse, med regn oc vædefuld Lufft, effterdi

([
formorkes i it vaad Tegn (Skorpionen), om saadant

ellers kand gaffne Jordsens grode, som dog er at be-

frycte. Her trues oc flux baade Menneske oc Queg met

Siugdom og nogen Geistlige hoye lærde Mends dødelig

Afgang. Ydermere herom besee det store Prognostico".

Lignende Forestillinger herske endnu i hele Orienten, og

just nu læse vi i Tidenderne en interessant Beskrivelse

over den Forfærdelse og Modloshed, som den sidste store

Maaneformorkelse fremkaldte i den ægyptiske Armee paa

dens Tilbagetog fra Syrien i Februar 1841.

Om Solformørkelsen, , t
hos Dragehoffuedet" den 20de

Maji, siger vor astrologiske Spaamand: lt
Hvad denne

Formorckelse belanger, siunes den at vil haffue merckelig

Effecter oc Udrettelser, som dog icke saa snart angaar,

men om it haltit Aars tid hereffter, oc da mest offuer de

Landskaff som ere Tvillingerne undergiflne. Hvad denne

Formørkelse skader Jordsens Grode oc hvad for Dyrlid

den kand metføre, bliffver udi det Prognostico paa til-

kommendis Aar 1613 noget omtalet. Herforuden trues oc
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flux niet stor Dod oc Blodstyrtning allevegne som denne

Formorkelse sig heden strecker. Vil oc paafore Legater

oc Kiobmend megen Ulycke paa den anden tilkommende

Vinter oc Foraar".

Ellers er dette lille Prognosticon deelt i fire Parter,

hvoraf enhver omhandler sin Aarstid: Vinter, Vaar,

Sommer og Host, hver fra sin astronomiske Begyndelse

efter den Julianske Kalender, som Vinteren den 12te De-

cember o. s. v. Efter Vinterens almindelige Beskrivelse

folger denne politiske Forudsigelse:

Mars haffuir sis? oc berustet til Krig , thi hånd er

den mectigste blandt alle de andre Planeter. Oc effterdi

han findis i det andet Hus, vil hånd ocsaa paafore stor

Ulycke met Rofveri paa Gods oc Eyedom. Oc maa man

sig vel tage vare for hemmelige Practicker, som Liff oc

Gods angaaer. Læs videre herom i det store Prognostico".

Efter at alle Maanederne, hver for sig, ere gjennemgaaede,

fulger det ovenmeldte Stykke om Formbikelserne, samt

endelig denne Slutuingsperiode: „Dette maa saa kortelig

være tald udi denne lille Practica om dette 1612 Aars

Tilstand. Videre underretning findis i det store Pro-

gnostico, hvor ieg vil haffue den gunstige Læsere hen-

viist; oc ynsker hermet alle oc enhver it lyksaligt oc

glædeligt Nyt Aar".

Vi have ellers en saakaldet dansk Astrologie fra hin

Periode, udgivet efter Tyge Brahes Foranstaltning og

Gjennemsyn. Skjondt denne store Mand i sin Tid var

berorht som astrologisk Spaamand og Nafivitetsstiller, er

dog den nysnævnte Bog for det meste af den Beskaffen-

hed, at man maatte onske den revideret paa ny af en

kyndig Mand og noie indrettet efter Danmarks Clima, da

den egentlig er en Meteorologie eller Veirbog, omtrent af

samme Art som Aratus's ældgamle græske Digt. Bogen

har denne Titel:
1;
En Elcmentisk og Jordisk Astrologia
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om Lufténs Forandringer og hvad der under begribes,

tagen af de Ting som for Oyen sces og forfares, og liver

Mand leUeligen kand mereke og tilforn vide: Hvilken

gjelder hvert Aar og er i alle Lande gavnlig. Tilsammen

dragen af Peder Jacobson Flendos paa Hveen". Saavel

den ommeldte Fortale af Tyge Brahe selv, skrevet i

Flemloses Navn uden Underskrift eller Datum, til den

forste Udgave af 1591, som en senere til den anden Ud-

gave af den beromte Astronom, Christen Sorensen Lang-

berg eller Longomontanus (fodt 1562) skreven paa Vinter-

solhverv sdagen i Aaret 1643 (knap 4 Aar for Udgiverens

Dod) — give nærmere Underretning om Bogens Tilblivelse

og Skjæbne. Kong Fredrik den Anden, Astronomiens og

Tyge Brahes store Velynder og Velgjorer, havde paa

sine hyppige Vandringer, Reiser og Jagtture noie lagt

Mærke til Kjendetegn paa Veirliget og dets Forandringer,

især under aaben Himmel, men onskede dog en fuld-

stændig Underretning derom af andres Iagttagelser. Han

paalagde derfor Tyge Brahe, som det hedder i den af

ham efter Langbergs Vidnesbyrd, skjtindt i Flemloses

Navn skrevne Fortale:
lt
at han udaf sine Boger og egen

Forfarenbed skulde skriftligen forfatte og sammendrage

saa mange Stykker og Experimcnter han kunde herpaa

tilvejebringe, og det siden Hans Mayestæt i en Bog, udi

Sonderlighed sammenskrevet, lade bekomme. Og efterdi

fornævute Tyge Brahe havde meget med sine andre og

hoyere Studier og Idretter at tage vare, saa at han ikke

noksom havde Stunder at udlede og sammendrage det

hvad disse Betydninger angaar: paalagde han derfor mig

det at giore og fuldkomme, og antvordede mig hvad jeg

af hans Boger dertil behovede og hvad andet han derudi

selv havde erfaret, og gav mig en Instruction og Under-

visning, hvorledes alle Ting var herudi paa del letteste

og heste at efterkomme, saa al jeg derfor paa en remme-
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lig kort Tid, dog ikke foruden Flid og Umag, tilsammen

drog og opskrev hvad i denne liden Bog fortalles, om

de Forandringer som skee udi Luften, hvorledes man til-

forn kan mærke og forkynde, enten udi det himmelske

Corpus eller Luften eller paa Jorden og udi Havet, mod

hvad derunder forfattes, baade levende Dyr og hvad der-

paa voxer. Hvilket Arheid, endog det synes lidet og

ringe, jeg alligevel forseer mig til at kand blive mange,

liaade ædel og uædel, som omgaaes med Husholdning,

Jordens Dyrkning og Afgnide, Vanderskah og Seylads,

Jagt, Fiskerie og hvad under den aahen Himmel udrettes

og tracteres, ikke til ringe Nytte og angenem Velbehag.

For hvilken Aarsags Skyld ogsaa fornævnt Tvsje Brahe

haver tilstædt, at samme liden Bog maa udi hans Trykkene

paa Uranieborg blive prentet, hvilket han der til sine

opera astronomica havde anrettet. Og efterdi han nu lader

paa sin Papirsmolle, hvilken han der ogsaa paa Hveen

til samme Behov haver bekostet og anstiftet, berede Pa-

pir udi Forraad til sanmie Opera, vilde han ikke at hans

Bogtrykker skulde være fri og gaa iirkeslos, men lod

ham imidlertid tage dette lille Arbeide for hænder, det

med danske Stil, udi hvilket Tungemaal det og er be-

skreven, at forførdige, hver Mand, som dertil Lyst haver,

til Nytte og Gavn, — efterdi bemeldte, Hoylovlig Ihu-

kommelse, Hans Kongelige Majestæt var af denne Verden

bortkaldet, forend samme Bog, der den var skriffligen

forfattet, kunde blive Hans Majestæt underdanigst over-

antvordet".

Bogens egentlige Forfatter, Peder Jacobson Flcmlos,

havde det sidste Tilnavn af sin Fodeby i Fyen. Han

studerede Astronomie og Medicin, samt gik Tyge Brahe

i 10 Aar til haande ved hans Iagttagelser og Experi-

menter. Allerede 1574 havde han udgivet i Kjobenhavn

et latinsk Digt, kaldet Bueolica, som handlede om Solens
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Formørkelse, i hvilken Anledning han formaaede alle

('bodfærdige til Omvendelse, for at afvende Guds strænge

og truende Vrede. Tyge Brahes boie Stjerne i Danmark

dalede med Kong Fredrik den Anden, og hans store men

da unge Efterfolger i Regjeringen, Christian den 4de,

frittede snart ved Rigshofmester Walkendorfl's, Tyges

ivrige Avindsniands, idelige Indskydelse, Unaade for sin

afdode Faders videnskahelige Yndling, saa at denne (selv

noget hidsig og uforsigtig) den 20de April 1507 forlod

Uranienhorg med sin Familie og flyttede forst ind i sin

Gaard i Farvergaden, paa hvis Grund Vartou Hospital

nu staaer. Da han her af Øvrigheden forbodes alle astro-

nomiske Ohservationer paa det dertil indrettede Taarn

paa Vestervold, under det Paaskud at hans Naboer for-

uroligedes derved og ved hans chemiske Experimenter for-

medelst Fare for Ildebrand — forlod Brahe Kjobenhavn

og Danmark allerede i Junii Maaned, og reiste til

Rostock. Her opholdt han sig til October samme Aar,

da hans Medbroder i videnskabelig Aand, Statholderen i

Hertugdommene, Heinrich Ranzau, tilbod ham et Op-

holdssted efter hans Sind paa et af sine Slotte, hvoraf

Tvae Brahe vakte Wandesborg i Landsbyen Wandsbeck

i Stormarn, hvor han snart atter paa sin Værts Bekost-

ning indrettede et bekvemt Observatorium, Laboratorium

og Bogtrykkeri. Rantzau var en uhyre rig og meget lærd

Mand. især higende efter literair Ære og Navnkundighed,

meget hengiven til Astrologien, hvis Paalidelighed han i

et særeget latinsk Værk havde sogt at udvikle og for-

klare, samt desuden 1503 udgivet et tildeels derpaa grun-

det Diarium sive Calendarium perpetuum. Han havde

derhos dyrket de fleste andre Videnskaber, som Astro-

nomie og Mathematik, Krigskunst, Theologie, Lovkyndig-

hed, Historie, de gamle Sprog in. fl. Han befattede sig

og meget med astrologiske Forudsigelser, og optegnede
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efterhaanden de virkelig indtrufne Begivenheder, hvilke

han troede sig at have saaledes hehudet, forend de skete.

Disse Optegnelser ere siden (formodentlig efter hans For-

anstaltning) udgivne i latinske Skrifter. Hos en saadan

Mand maatte Opholdet være hehageligt for Tyge Brahe,

skjondt han var en Snees Aar yngre end hans Velynder,

som var fodt 1526. Dog varede dette Ophold kun et

Aars Tid. Tyge Brahe gjorde, selv og ved andre, for-

skjellige Forsog paa at gjen vinde sin Konges Naade, men

da de alle mislykkedes, indlod han sig i Underhandlinger

med Keiser Rudolph den Anden, der gjorde ham meget

anseelige Tilbud. Sidst i Aaret 1598 forlod han Wandes-

borg, og strax efter, nemlig paa Nyaarsdagen 1599 (ikke,

som nogle berette, den 23de Marts 1598) dode hans

Ven Heinrich Rantzau. Ikke fulde to Aar derefter fulgte

Tyge Brahe ham til den anden Verden , fra Prag i

Bobinen, hvor han blev begravet med fyrstelig Pragt.

Disse tvende ved hoi Byrd og store Fortjenester ud-

mærkede Mænd vare vort Fædrelands ypperste Dyrkere

af Astrologien, hvis hoieste Anseelse her ogsaa begyndte

at dale med dem, skjondt Christian den 4de forst mere

end 30 Aar derefter ganske fordrev den fra sin indbildte

politiske Virkekreds i det danske Rige. Dog indlagde

denne store Konge, som mulig i sin modnere Alder forst

indsaae Tyge Brahes og hans ægte Videnskabs hoie

Værd, sig senere den Fortjeneste af Stjernelæren, at op-

bygge Runde Taarn for at tjene til et astronomisk Ob-

servatorium, og forsyne det med de fornodne Instrumenter

ni. ni.

Skjondt Tyge Brahe, som formeldt, faldt i hans

Unaade, befordrede han dog hans fornævnte, her efter-

ladte Medhjælpere, Flemlose og Langberg. Den fiirst-

nævnte dode 1598, i det ban paa Kongens Bekostning

vilde reise til Basel., for der at tage den medicinske Doctor-
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grad. Longomontanus blev Professor i Astronomie og

Mathematik ved Københavns Universitet og afgik ved

Doden i Aaret 1047. At disse tvende Hænd ellers og

liave varet den overtroiske Astrologis hengivne, synes

deres Skrifter at vise. Efter Tyge Brahes (Longomonta-

nus Ord for Ord dicterede Fortale til ovenommeldte Bog)

burde jlcti rette astrologiske Kunst", som ransager

Solens. Maanens og de andre fem Planeters samt alle

andre Stjerners INatur og Egenskal), med deres Kræfter

og Influenzer paa den jordiske Kreds, med de deraf ful-

dende Forudsigelsesregler, kun dyrkes af Mestere i Astro-

nomie og Mathematik — men være aldeles forborgen for

den ulærde og gemene Mand, som deraf ikke kunde have

nonen Lærdom, Ga\n eller Nytte. Saaledes tænkte i]en

store Mester, men utallige astrologiske Fuskere (især de,

som paa een eller anden Maade droge Fordeel af Stjerne-

tydet iet) tænkte i hans Tid, og længe derefter, ganske

anderledes. Dog er den ommeldte af ham egentlig udgivne

lille Bog, den jordiske og elcmentariske Astrologic (op-

lagt tredie Gang af Peter Bruun 1745) ikke ganske fri for

overtroiske Forudsigelser, som om Krig, Pest, Kometer

o. s. v.j men de forekomme ingenlunde i Mængde, endskjondt

Troen paa dem da nodveodig borte til Tidens Tegn.

Den astrologiske Overtro herskede blandt Almuen og

for en stor Deel blandt Middelstanden, indtil Udgangen

af det 17de Aarhundrede. I den Tid var især Frygten

for Kometer meget stor, hvilket man kan see af de mange

frvsteliu lamenterende Beskrivelser over den store Komet,

som viste sig i Aaret 1680. Paa samme Tid vedblev dog

Sfjernetyderiets ov rige Anseelse efterhaanden at svækkes

i de hiiiere Stænder. De fleste Læger havde alt forkastet

dets Anvendelse paa deres Videnskab, og ved deres Ind-

flydelse forsvandt formodentlig de dertil horende Regler

for Dasvadgeri af Almanakkerne. Derimod have disse.
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lige til vore Dage, bos os beholdt ikke aliene Veir-

spaadomme for bele Aaret, men og tillige Angivelsen af

de forommeldte for Astrologerne saa vigtige Aspecter,

eller de saakaldte 7 Planeters Conjunctioner, Oppositioner,

o. s. v., som efter nogles Klager endnu hist og her ved-

ligeholde den ældgamle Overtro.

I Begyndelsen af det 18de Aarhundrede havde Astro-

logien i de fleste Lande adskillige Tilhængere i de dannede

Stænder. Saaledes kom Hiibners i 1712 udgivne ældste

tydske Conversations-Lexicon over Natur- og Kunst-Gjen-

stande ogsaa til at indeholde de vigtigste astrologiske

Terminer. Selv enkelte tydske Fyrster findes i den Tid

at have været meget hengivne til sligt Sværmeri. Et

paafaldende Exempel herpaa fortælles i v. Zach's Cor-

respondence astronomique etc. 1825. En tydsk Regent
i den forste Halvdeel af det 18de Aarhundrede gav Vice-

præsidenten for sit Videnskabers Academie en Instruction

for Kalenderens Indretning m. m., hvoraf folgende er ud-

draget: Almanakken maa indeholde Forudsigelser af Mis-

væxt eller Frugtbarhed, Veirlig og Sygdomme; saa mange
som muligt af de lykkelige Dage, og omvendt; at Mars

bar kastet et gunstigt Blik paa Solen, og Midler til at

afhjælpe alt for mange Kometer samt Himmelhvirvlernes

Forvirring, da alle Academiets Medlemmer oieblikkelig

skulde sammenkaldes. Desuden paalagdes Vice-Præsidenten

at begge Vind paa at opdage skjulte Skatte, soge at ud-

rydde onde Genier, Gnomer, Alper (o: Alfer), Drageborn
o. s. v.

I det samme Tidsrum havde Stjernetyderkunsteri i

Danmark ogsaa enkelte Tilhængere og Lærere. I vort

Aarhundrede er den vel blot nedsunken til visse over-

troiske Almuekredse. Wendt skrev herom i Aaret 1822:

„Endnu den Dag i Dag eftersporges begjerlig paa Kjøben-

havns Bors foruden adskilligt, trykt i dette Aar, en
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skjon Planetbog fra 17C4 og Bonde-Praktika fra 1772...

Det lader sig saaledes formode, at vor Bonde endnu længe

vil udfylde Vinteraftenerne med astrologiske Griller, hvilke

Amtsprovst Wedels Bonde-Praktika vil faae Arl)eide med

at békjæmpe". Endog i hoiere Kredse, hvor man mindre

skulde vente det, spores vel og undertiden en lignende

Overtro; udenlands, i det mindste, er den ikke ganske

uddod, om man endog blot tager Hensyn til vort Europa.

I Constantinopel, hvor Sindets Oplysning meer og meer ad-

spreder Fordommenes Taage, har Sultanens Stjernetyder

dog endnu meget at betyde. Selv blandt dannede Kristne

spoger Astrologien hist og her endnu som et Gjenfærd

fra længst forsvundne Dage, især med Hensyn til Zodiakal-

tegnene og de paa Aarets og Solens saakaldte Gang

gjennem dem grundede 12 Maaneder. En af de hertil

horende allermærkværdigste og vistnok skjonneste Oldtids-

levninger ere de saakaldte 12 Maaneds- eller Sundheds-

Stene, der indfattes i Ringe, af hvilke som oftest enhver

især er prydet med en vis Ædelsteen og bæres blot i en

vis Maaned af Soleaaret. Arons Brystskjold og Israels

12 Stammer gave Hebræerne Forbilledet til denne Sam-

ling af Ædelstene, og de 12 Grundstene for Himmelborgen

i Johannes Aabenbaring, samt de 12 Apostler m. m. for-

anledigede enkelte Modifikationer blandt de Kristne. Om
alt dette kan jeg henvise til Sommers Aglaia eller Kund-

skab om Smykkestene (1830) S. 80-87, 160.

De herommeldte tvende Almue-Boger (som ei om-

handles i Nyerups Værk om den danske Almues Bioer-

skabslæsning) ere nodvendige til at lære den nyeste danske

Astrologie at kjende, hvorfor vi og maa tage dem i noiere

Betragtning. Planetbogens ommeldte Udgave af 1704 har

jeg ikke kunnet overkomme, ei heller endnu nogen ældre,

skjondt den sikkerlig er mange Gange oplagt, og dog

efterhaanden forsvunden, ligesom de ældste trykte Alma-
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nakker. Derimod har jeg en anden under denne Titel:

,J)en ældgamle ubedragelige Planetbog, hvori de syv

Planeter tilligemed de tolv Himmelfegn , samt disses hele

Indflydelse paa Menneskets Fødsel, Temperament og

Sundhed, meget omstændeligen beskrives og forklares".

Dette er vel den ældste Titel, men Resten senere tilsat:

tJMed smukke tydeliggjorende Figurer. Kjohenhavn, til-

kjobs paa Borsen Nr. 9". Bag paa Titelbladet sees et

Træsnit der forestiller en Astrolog med langt Skjæg og

en Himmelkugle i Haanden. Derunder læses Folgende:

l4
Af denne Bog du kjende vil

Ret din Natur, læg Mærke til:

Samt og hvor kort og lang din Tid

Skal vorde her i dette Liv;

Af Himlens Tegn, Planeterne,

Du dette klarligen vil see.

Derfor vist ingen, som er klog,

Fortrod han kjobte denne Bog".

ttBogens korte Indhold:

Af denne lille Bog lærer man at kjende saavel sin

egen som andres Natur, Temperament, særdeles Egen-

skaber, sin Fodselstime og det Himmeltegn, hvorunder

man er fodt og sættes i Stand til at forudsee, hvad Lykke
elier Ulykke der skal mode i Livet. Ligeledes meddeles

og her Underretning om den Indflydelse Planeterne have

paa Menneskets Fodsel, samt hvorledes Veirliget for-

andres".

S. 3-4, folger en paa blotte Hjernespind eller for-

fængeligt Spil beroende Udregningsmaade: at finde den

Planet hvorunder en vis Person er fodt, med tvende dertil

horende saakaldte Tavler. De ere ingenlunde grundede

paa den systematiske Astrologie, men mulig paa ældre

eller nyere Gjoglerier af de blandt den laveste Almue
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omvankende Bedragere, der foregavc at forstaae sig paa

Stjernetyderiet.

S. 3 o. f. indeholde Beskrivelser over de saakaldte

syv Planeter og deres Indflydelse, som mere ere grundede

paa de gamle Astrologers Skrifter — i folgende Orden:

1, Solen, 2, Merkur, 3, Venus, 4, Maanen, 5, Mars,

6, Jupiter, 7, Saturn. Ogsaa sees Afbildninger vedfoiede

i Træsnit, saavel af de Guddomme eller Genier der meentes

at beherske hver Planet især, med deres Attributer, som

de Himmeltegn hvorover hver for sig mest meentes at

raade. Disse Fismrer ere ret mærkelige formedelst deres

endnu vedvarende Overeensstemmelse med det gande

Hedenskab. S. 14 indeholder en Anviisning til at finde

det Himnieltegn, hvorunder en vis Person er fodt, af

samme aldeles upaalidelige Beskaffenhed , som den for-

ommeldte der tager Hensyn til Fodsels-Planeten. S. 15

tilfoier dog folgende Bemærkning: tl
Den simplere og fuld-

kommen ligesaa visse Maade er, blot ved Barnets Fodsel

at kaste et Oie i Almanakken, hvor man da strax finder

det Himmeltegn hvorunder det er fodt". Denne Regel

synes og at foretrækkes i den derpaa folgende, ogsaa

med Træsnit forsynede astrologiske Beskrivelse over de

12 Himmeltegn. Forst i hver Artikel angives den Tid,

hvori Solen pleier at gjennemlobe det deri omhandlede

Tegn, men den retter sig efter den Julianske Kalender

og maa folgelig være skreven paa Dansk, forend den Gre-

gorianske Kalender blev indfort i Riget, i Aaret 1700.

Saaledes begynder nemlig Planetbogens Prognosticon for

Vædderen: Et Drengebarn fodt mellem 1 2te Marts og

12te April har Vædderens Temperament og Mattis Natur,

er hidsig, mager, vægelsindet, behjertet" o. s. v. Hos de

kunsterfarne Astrologer burde vistnok de Udtryk: t<
at

være fodt under Vædderens Tegn" forstaaes paa en anden

Maade. Den chaldæiske Udregning af den zodiakalske
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saakaldte Myriogenesis, som tilho'rende den barbariske

Sphæres astrologiske Betragtning, er indfort af Firmicus

i den 8de Bog af hans Mathesis. Deri ommeldes hver

Grad af Dyrekredsen, forsaavidt den henhorer til den-

Fiidtes Horoskop eller Nativitet, for sig selv, som havende

en særegen Indflydelse paa Barnets Skjæbne: f. Ex. hvis

Vædderens 1ste Part (eller Grad, [j.olpa, pars, hvoraf

nogle ikke usandsynlig udlede Latinernes Parca, her

den 1ste i det astronomiske Aar, og tillige mange gamle

Folks nye Aar) — findes i Horoskopet og velvillige Stjer-

ners Straale kommer dertil, fodes Konger og Hærførere,

som stedse an fore deres Tropper med Lykke o. s. v.

Lægge vi Mærke til at Vædderens Tegn af Ægypterne

og Animonierne blev tillagt Jupiter Ammon , kunde de

lettelig, med Hensyn hertil, falde paa at antage en saadan

genitura eller Nativitet for Alexander den Store, og ifolge

deraf kalde ham Jupiter Animons Sun. Af en saadan

Nativitets-Stillen for alle Vædderens 30 Grader, kunde

man maaskee efter Middelforhold, udlede en saadan al-

mindelig for det hele Tegn , som det ommeldte danske,

hvis Paralleler (i Formen) sandsynligviis vare de ældste

af dette Slags, og maaskee ligeledes brugte i vort Norden.

Da Astrologien blev til en systematisk, men vilkaarlig

uddannet Kunst, forandredes vel slige simple Regler, som

altfor fattelige for Menigmand, til mangefoldige Observa-

tioner og Udtydnirigstheser, der lettere kunde forbeholdes

de deri udlærte Stjernetydere, som Viisdommens Mysterier,

hvis Resultater kun aabenbaredes Mængden, eller dens

raadsporgende Lemnier, som Himmelens Orakelsvar. Den

danske Bondepraktika anforer, ved Slutningen af ethvert

Himnieltegns Fodselsbestemmelser, en kort Underretning

om de Handlinger af Vigtighed, hvilke man i dets Tids-

rum bor gjore eller lade. Ogsaa ommeldes de Verdens-

kanter (eller i Almindelighed de Lande som ligge der-
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under), i hvilken den som er fodt under et vist Himmel-

tegn helst skal soge sin Lykke eller frygte for Ulykke.
S. 29 findes en Tavle over Menneskenes fire Tempera-
menter, med Hensyn til de Zodiakaltegn, hvorunder de

ere fodte, og de hos dem raadende Planeter (f. Ex.
ttden,

som er fodt under Vædderen, er af Martis Natur og kole-

risk"), og S. 30 en derpaa folgende Udvikling af Tempera-
menternes Beskaffenhed og Indflydelse. S. 31-32 have

en Fortegnelse over Tyge Brahes Dage, som efter hans

Mening vare uheldige. Saadanne forvorpne Dage kaldtes

fordum af Romerne og end senere af andre: de ægyp-
tiske. Den stemmer overeens med en dansk, som med-

deles af Worm i hans Fasti efter en gammel og forslidt

haandskreven Original (uden at Tyge Brahe nævnes)

tilligemed en anden, ogsaa dansk, som afviger ganske
derfra m. fl. Her ophorer den gande og overtroiske Deel

af denne Udgave, og nye Tillæg af en ganske anden og
modsat Art begynde uden mindste Adskillelsestegn eller

Bemærkning i den Henseende. Det forste er en Advarsel

mod at fæste Tro til lykkelige eller ulykkelige Dage; de

ovrige bestaae i medicinsk-chirurgiske Raad (om Aare-

ladning, Igle- og Kopsætning) samt en egen lang Af-

deling, fra S. 34 til den sidste S. 64, om eet og andet i

Naturen til Oplysning for Menneskene som Beboere af

den Planet Jorden. Deriblandt S. 45-50 en kortfattet

men dog rigtig og indholdsrig Skildring af den for os

synlige Stjernehimmel. Den tjener langt snarere til at

nedbryde, end til at ophoie de Gandes Astrologie.
—

Disse Tillæg ere uden Tvivl af en Forfatter, som onskede

at bibringe Almuen nyttige Kundskaber, ved at knytte

dem til den Oldtids-Overtro, der mest lokkede dem til

at kjobe den lille Bog, hvori en virkelig Sandsiger ufor-

mærkt slutter sig til den frække og bedrageriske Stjerne,

tyder.

1840-1841, 22
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Den anden af ile ovenommeldfe hertilhorende danske

Almueboger, har, i det Exemplar som jeg benytter,

folgende Titel: JBonde-Praktika eller Veyrbog, hvoraf

man kand k'iende det gandske Aars stedsevarende Lob

og Væyrligt fra Aar til Aar. Nu paa nye forbedret og

med mange skjonne Figurer prydet. Trykt Aar 1772".

Titelen har et Træsnit med tre Bunderfolk; over deres

Hoveder sees Solen, Maanon og tre Stjerner. Paa den

anden Side sees Planetbogens Astrolog med hans Himmel-

kugle og folgende Vers:

Fromme Læsere! kjob du mig,

Megen Forstand lærer jeg dis.

Bonde-Practika er mit Navn.

Læs mig, det skal være dit Gavn.

Det gandske Aars Lob vil jeg dig lære

_Hvor du dig derefter skal regiere.

Derpaa folger en
ti
Fortale over den almindelige Practika

eller Væyrbog uddragen af de Gamle og Viise Alberti,

Alkindi, Galli og Ptolomæi Lærdom". Alkindi skal vel

betegne Alcuin, en heromt Discipel af Beda (i det 8de Aarh.).

Fortalen begynder paa en for Stjernetyderen charak-

teristisk Maade:

tJ)et er et vist og sandt Ordsprog, som man al-

mindelig siger: Det er en god Ven, som varer en anden

ad sin Skade, forend han faaer den. Derfor er en glad

og god Tidende vel værd at man den forkynder, efterdi

at alle Practiker og Prophetier ikke alleneste ere skrevne

af de Viise og paa Himmelens Lob erfarne Chaldæer,

men er og bleven aabenbaret og udgrandsket ved Aandens

Aabenbarelse, som er falden paa andre brave Mænd, hvilke

have udgrandsket Himmelens Lob ved Planeternes og

andre Stjerners Beskuelse. Andre formedelst lang Er-

faring af Himmelens Tegn have udgrundet og antegnet
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mange Omstændigheder for Efterkommerne, at de derved

om Lykke og Ulykke, om got Væyr og Uvæyr forud,

som ved et glad Budskab, skulle advares og undervises,

paa det de i Tide kunde afhede og forebygge det Onde

og siden takke Gud for Naadcn og det Gode. Saa er

det og billigt, ja en Christens Pligt og Kjærlighed ud-

kræver det, at han med Glæde og Taksigelse annammer

de Practhrver og Spaadomme, som Viisdoms Aand ved

Fædrene haver givet tilkjende" o. s. v. — Hvo oiner ikke

heri Astrologens Bestræbelser for at hans Bog skulde

ansees for et Slags Evangelium, indgivet ham af Viis-

dommens himmelske Aand o. s. v. Efter en kort men

lignende poetisk Indledning folge vidtloftige Forklaringer

over Julemærkerne for hele Aarets Vejrlig: 1 , af selve

Julenatten; 2, af de Ugedage hvorpaa Juledag indfalder;

3, af Juleas 12 Dage; 4, prognostiske og oekonomisk

raadgivende Vers om Aarets 12 Maaneder, med Træsnit;

5, Vers om St. Jacobs store Mærkedag; G, Kjendetegn
af Maanens Skin m. m. for den hele Maaneds Veirlig

m. m. 7, Fortsættelse af Julemærkerne: 1, af Solskin og

2, af Storm paa de 12 forste Juledage. S. 23-24 nogle

danske komputistiske Vers. S. 24, det saakaldte Cicero-

Janus, forkvaklet fra Cisio-Janus , som fra Nyaar af

skal angive alle Aarets Dage, efter Maaneds-Inddelingen,

saaledes at hvert Ord betegner en Dag, skjondt Skriver-

feil eller Trykfeil her tit sees at have forstyrret en saa-

dan Orden. S. 27 læses nogle versificerede Bonderegler

om Kjendetegn for Veirliget eller dets Forandringer.

S. 28-30 medicinsk -chirurgiske Regler om Aareladen

m. m., hvorefter den ovenommeldte Menneskefigur sees,

med dens Forhold til Himmeltegn og Planeter; dernæst

adskillige Raad paa Vers mod de almindeligste Sygdomme,
hvorfor Aareladning paa et eller andet vist Sled af Legemet

siges at hjælpe. S. 37 o. f. andre lignende og tildeels

22*
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overtroiske Raad og Regler for hver af Aarets 12 Maa-

neder, med de dertilhorende Himmeltegn, tilligemed en

almindelig Fodselsspaadom eller Nativitetsstillen for ethvert

Barn, som fodes i de ommeldte Tidsrum, ligesaavel som

de i Planetbogen tagne efter den julianske Kalender.

Begyndelsen skeer dog her, omtrent efter civil Regning,

fra Januar eller Juli Maaned og Solens Indgang i Vand-

mandens Tegn den 10de ejusdem. Korte Vers tjene til

et Slags Motto for hver Maaned, snart affattede i Bondens

02 snart i Maanedens Navn, alt med tilhorende dobbelte

Træsnit over Maaneder og Himmeltegn. Beskrivelserne over

de Fodtes Sindsbeskaflfenhed og Skjæbne ere forskjellige

fra dem som findes i Planetbogen, dog komme de vel

som oftest overeens i Hovedpunkterne. Her tilfoies desuden

Angivelser af de Himmeltegn, hvori enhver især har mest

Lykke til Foretagender og andet efter sin særegen Nativitet,

samt af hvilke Tegn han derimod har Uheld at befrygte.

S. 53 læses en Tavle, hvorledes man skal finde Pla-

neternes Timer, og hvilken Planet hver Time regjerer,

hvorefter Menneskene udi alle dei-es Gjerninger kunde

skikke sig. Denne Tabel tilhorer den virkelige ældgamle

Astrologie; efter den regjerer Solen Sondagens forste

Time, Maanen Mandagens, Mars Tirsdagens, Mercur

Onsdagens, Jupiter Torsdagens, Venus Fredagens og

Saturnus Loverdagens, hvoraf nogle forklare den Om-

stændighed, at hver Dag især helliges til en af disse Pla-

neter, som regjerende -for dens Tidsrum, endskjondt de

ovrige Planeter, efter bestemt Omgang ogsaa tilegnes

hver af Dagens eller Nattens ovrige 12 Timer, ikke ind-

rettede efter Uhrenes Tidsmaal, men efter forholdsmæssige

tolvte Dele af Dags eller Nats naturlige Længde paa en-

hver Aarstid. S. 54 begynder en detailleret Beskrivelse

over de syv Planeters* Art og Natur, og hvad udi hver

Planetes Stund er godt at gjore og lade, med de for
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disse Stjerner raadende Guddommes eller Geniers Figurer

i Træsnit, i folgende Orden: Saturnus, Jupiter, Mars*,

Solen, Venus, Mercurius, Maanen. Disse Artikler ere

meget kortere end de i Planetbogen, men de vedfoiede

Afbildninger ere de samme. Enhver af dem ledsages med

et kort for Planeten formeentlig charakteristisk Vers. De

prosaiske Artikler omhandle hvad der er tilraadeligt at

gjore eller lade, med Hensyn til vigtige Foretagender

under enhver Planets Herredomme.

S. 61 sees en Figur om de 4 Tider af Aaret med

hver Tids Art og Natur, med en saadan Overskrift: Osten,

Sommer; Sonden, Host; Norden, Vaar; Vesten, Vinter;

hver indbefattende tre Maaneder og Himmeltegn fra Krabbens

Tegn og Skjærsommer af at regne. Ilden er Sommerens

Element, Jorden Hostens; Luft synes at være Vaarens og

Vand Vinterens — men denne Tavle har her mange, ved

Udgivers eller Correcteurs Ukyndighed foraarsagede Feil.

I den begynde Aarstiderne med visse Himmeltegn efter

astronomisk Regning, men efter en anden strax derpaa

folgende med visse katholske Helligdage, som svare til

Aarstidernes Begyndelse efter den afWorm udgivne danske

Runekalender, samt den der antoges af de hedenske Gother,

efter hvad jeg har udviklet i mit oldnordiske Kalender-

Schema. Lige til dette Aarhundredes Begyndelse og for-

modentlig endnu folger vor danske Almue denne Tids-

regning, hvorefter Vaaren begynder St. Peders Dag i

Fasten (den 22de Febr.) o. s. v.

S. 63 udvikler den gamle astrologiske Sætning , at

Mennesket er skabt af de fire Elementer, som svare til

dets Temperamenter og Aarets Tider, som:

Jord. Melancholie. Host.

Vand. Phlegma. Vinter.

Veir. Sangvinisme. Vaar.

Ild. Cholerisme. Sommer.
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S. 04. Derpaa folger noget i Vers og Prosa om

Veiret overhoved og om de besynderligste Veir, hvoraf

de 4 (Hovedvinde) kaldes Principes eller Fyrster o. s. v.

De ere tilsammen 10
tlog midt udi dem er Jorden og

Helvede". Heri forekommer adskilligt om Vindenes Virk-

ninger paa Menneskets Legeme, Sundhed og Helbred, efter

de forskjellige Verdenskanter hvorfra de blæse.

S. G6 indeholder
(i
en Tavle eller Canon, hvorledes

man skal udvælge hvad Ondt eller Godt er at gjore eller

lade". Den stemmer overeens med den som indeholdes

i den ovenomhandlede danske Almanak for 1G12, med

Undtagelse af dens Regel om at flytte i Huns, som her

er udeladt, maaskee paa Grund af de ved Lovene be-

stemte Flyttedage, som ikke tilstede et saa vilkaarligt

Valg.

Paa samme Side læses atter en Regel om de 4 Ele-

menters Herredomme over Dagens Tider og Maane-

maanederens Veirlig, hvoraf jeg her bemærker: at

Ilden regjerer fra Morgen til Middag.

Veiret — — Middag —
Nedgang.

Vandet — — Aften — Midnat.

Jorden — — Midnat —
Morgen.

Linné traf paa hans Reiser i Smaland i Sverrig,

1741, en der beromt klog Kone, Ingeborg af Mårhult, som

især rettede sig efter dette Elementernes daglige fire-

dobbelte Herredomme, ved sine magiske Kure af Syg-

domme, som hun paastod vare foraarsagede enten af lld-

aander , Luftaander, Vandaander eller Jordaander ,

ellers almindelig kaldede Alfer, Vætter o. s. v., efter

den nordiske Hedenoldstro, som saaledes forbindes i de

nyeste Tider med astrologiske Grublerier —
og disse

Dæmoner maatte da naturligviis , efter den kloge Kones,

Alfernes dobte Præstindes, Forskrift, forsones med Bonner.

Offre og andre hedenske Ceremonier. Saadanne Kure
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varede hele tre Uger, og deres Forstanderinde æredes af

hele Omegnen som et Orakel. — Den samme kloge

Kvinde havde meget travelt med Menneskets kanin eller

Skygge, som hun udtrykte sig, en fra det uadskillelig

Dæmon , som dog færdedes under Jorden ; naar en ond

Aaud (eller Sortalf) fortrædigede den, hlev Mennesket

.sygt, og Kuren maatte da indrettes efter denne Oprindelse

af Sygdommen. De Svenskes hamn, det Finske hahmo,

den plattydske hamen, er oprindelig det selvsamme Ord som

det eddiske og oldnordiske hamtnf/ja, Menneskets be-

standige Fulgeaand, som styrer dets Skjæhne, bragt med

det til Verden, i den saakaldte hamr eller fylgja, den old-

nordiske Benævnelse forEflerbyrden. At Læren om Dæmoner

eller Genier paa det noieste er forhunden med Astrologien,

have vi allerede bemærket ;
at lignende hedenske Sværme-

rier, som det her beskrevne, forbundne med sabæisk Sol-

Maane- og Stjernedyrkelse, virkelig i vore Dage ere

blevne drevne her i Danmark blandt Landalmuen, men

hemmelig, da vedkommende Patienter maa forbinde sig

til Taushed ved de hoitideligste Eder og Lofter, derom

er jeg nu forvisset af authentiske Underretninger, hvilke

jeg dog ikke endnu har Tilladelse til at publicere.

Vi vende tilbage til vor mindre hemmelighedsfulde

Bonde-Praetika. I den samme Regel indbefattes og

Prognostica om Maane Maanedens Beskaffenhed af den

Tid paa Dagen, naar Maanen tændes. S. 07 folge natur-

lige Regler: Hvorledes man skal kjende, naar Maanen

voxer og tager af (som udgives at være „meget nyttigt

for Sæd, Plantning, Bygning og Andet"); at vide, hvor

mange Timer Maanen skinner om Natten. Derpaa forger

S. 08 et Exempel, taget af en Nat i Marts Maaned 1373

(som et da tilkommende Aar, hvoraf Bogens Ælde, eller

dens forste Udgave i dens nærværende Hovedskikkelse,

synes at kunne skjSnnes); S. G9 end en Regel, at vide
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tilkommende Veir af Maanens Skin; en Tabel, der viser

Solens Opgang og Nedgang, samt Dagens og Nattens

Længde hele Aaret igjennem; Regler paa Vers om Jordens

Dyrkning, som at saae Rug, Erter o. s. v., alt efter ka-

tholske Festdage, i sande Munkevers, halv paa Dansk

og halv paa Latin , som vise sig at være ældre end Re-

formationen i deres oprindelige Dannelse, der dog nu

deels er lempet efter nydansk Retskrivning, deels meget

corrumperet, især i de latinske Ord, f. Ex.
'

Alle Marker sniinnes Tilmrtii

Da kommer Gjogen certisshnus nuntius rectis".

Det sidste Ord skal vel hedde veris , da Gjogen an-

saaes som det sikkreste Forbud for Vaaren eller Sommeren,

hvis Begyndelse Tiburtiidag antages for at være i Norge

(den 14de April), som fordum i Tydskland; ltKjob Oste

Vincnua Petri" (for Vincula Petri, den 1ste Aug.); Colo-

mani for Columbani ; uKlin Steen Calixit" skal være Ca-

lixti (14de October, tste Vinterdag i Norge). Det hele

ender paa denne komisk-alvorlige Maade:

„Æd Svinesteg Blasii, vær from per circulum
xanni.

At du kan doe tempore omnt\

S. 70-71 forestiller og forklarer en Solskive eller

Compas for Lægfolk, som er beskreven udi Menneskens

venstre Haand o. s. v. S. 71 læses de 5 Finsn-es danske

Navne m. m. S. 73-74, om at faae at vide, hvad Klokken

er, ved at holde et Straa i Haanden
(i forskjellige Regler

eller Afdelinger) ; S. 75 en Anvisning, hvorledes Planeterne

regjere efter Maanens Skin, og naar det vil blive skjont,

vaadt eller tort Veir; og endelig S. 76 en fuldt saa over-

troisk kortfattet Tabel om Menneskens Complex eller

Complexion efter de 12 Himmeltegn og de 7 Planeter,

f. Ex. Væderens Barn er af Martis Natur, en Colericus,

heed og tor o. s. v. Det hele har S. 77 en andægtig

Beslutning, med fromme Sentenzer og Onsker, tildeels



ASTROLOG 1NNS l DHRFDKLSN TIL NORDKN. 345

paa Latin. Dette Sprogs Indblanding paa saa mange

Steder i Bogen viser tydelig nok at den i Begyndelsen

(ventelig for adskillige A århundreder siden) ingenlunde

var skrevet allene for Bonder, men snarere for den efter

Tidens Aand dannede Middelstand, skjondt den nu for

længst er nedsjunken til en Bonde-Practika, ved at an-

tage dette beskedne, men for den i Tidens Længde til-

raadeligste Navn.

Sandsynligt er det, at Bogen, som vi nu have den,

er en fri Oversættelse eller Efterligning af en fremmed

eller ældre Original, da der gives Sidestykker til den

baade paa Engelsk og Tydsk, hvilke vi i det Folgende

tildeels komme til at omhandle nærmere.

Disse ere da de tvende astrologiske Hovedboger,

som vel endnu tildeels læses og studeres af vor Almue,

samt kunne ansees for Sabæismens og Stjernetyderiets

sidste offentlige Levninger i Danmark til dette Oieblik.

Det er dog, som sagt, at befrygte, at mange hemmelige

Levninger deraf opbevares og forplantes ubemærket af de

saakaldte kloge Mænd og Koner, som hist og her paa

Landet ere den enfoldige Almues Orakler i medicinske og

maaske flere Slags Anliggender. De ere især forfarne i

denne formeentlige Oldtidsviisdom, hvilken de tit forbinde

med forskjellige magiske Ceremonier og Gjoglerier.

Endskjondt nogle af Bonde-Practikas astrologiske

Orakler synes at være tydelige nok, er dog meget deraf

saa indviklet og tildeels saa forvirret af Feil, at Almues-

manden, efter den Underviisning han fordum havde i

Arithnietik o. s. v. , ingenlunde selv har kunnet finde Rede

deri, f. Ex. den for Stjernetyderiets Tilhængere saa vig-

tige Tabel over Planeternes Herredomme til enhver Tid

af Dagen lt
hvorefter Menneskene i alle deres Gjerninger

kunde skikke sig". I vigtige Tilfælde raaatte da den

kloge Mand eller Kone raadsporges og betales godt derfor.
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En af Almue-Overtroens endnu i mange Egne blom-

strende Grene horer til Astrologien, skjondt den ikke ved

forste Oiekast synes at gjore det, nemlig Troen paa

Talismaner og Amuleter
,
som dog kunne betragtes efter

mange Slags Inddelinger. De bestode oprindelig mest i

forskjellige Billeder, Indskrifter og Charakterer eller Runer

(som vore Forfædre udtrykte sig, og hvorom adskilligt

lindes i den ældre Edda) — mest anbragte paa Stene

eller Smykker og smaae Plader af Metaller, som efter de

Gamles Mening skulde indeholde en vis Kraft, især naar

de vare blevne forfærdigede eller indgravede i en hehorig

Tidspunkt eller Constellation. Alt dette grundede sig

paa Osteri;« ndernes ældgamle astrologisk-physiske Troes-

System, især bekjendt fra Chaldæere og Ægyptere, da

de lode Planeterne, Zodiakaltegnene og andre Stjerne-

billeder forestaaes og ledes af visse guddommelige eller

dæmoniske Skytsaander, der især meentes at styre. Tidens

Lob og de menneskelige Anliggenders Gang, efter visse

Stillinger og derpaa anvendte imaginaire Regler. De troede

saaledes at ethvert Menneske, enhver Dyreart, Planteart,

Steenart (især de mest glimrende og kostbare eller sjeldne)

stode under egne herskende Stjerners Magt. Man meente,

at hine Billeder eller Indskrifter kunde, især i et vist

lykkeligt Oieblik, erholde en Art af mystisk Besjælelse

ved en stellarisk Himmelguddoms Naade og Kraft, hvor-

ved Talismanen eller Amuletet ikke allene (formedelst et

vist Udseende eller Ejerens overtroiske Lodkastning o. s. v.)

kunde forudsige det Tilkommende eller give gode og

heldige Raad, men endog beskytte sin Eier, hans Bolig,

Familie og Eiendom mod Farer o. s. v. Ikke allene

Billeder og Indskrifter, men ogsaa visse Urter og Stene,

især samlede eller fundne paa en vis Tid (altsaa ved en

vis Stilling af Himmellegemer og Constellationer) kunde

medfore hine vidunderlige Kræfter. Af denne Art ere
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f. Ex. visse Plantor som endnu tildecis af Nordens Almue
'

plukkes og samles Midsommeruat ved Sommersolhverv

(samt Solens Indgang i Krebsens Himmeltegn), som man

hensætter i Husene, deels for at beskytte dem mod Fare

og deels for at spaae om deres samtlige Beboeres Liv

eller Dod, Helhred eller Sygdom o. s. v. i Aarets Lob.

De kaldes nu almindelig Sankthansurter. Andre Ting

meentes at have mirakulcus Kraft, som tilhorende Guder

og Stjerner, naar de saa end bleve fundne, som Torden-

stene (eller Thorsstene) Vættelys, (Belenmiter) o. s. v.

Som bekjendt, helliger man endnu enhver af de Gamles

syv Planeter et vist Metal, som Solen Guldet, Maanen

Solvet o. s. v. I den Henseende vare da vistnok de

forskjcllige Ringe, som de gamle Brachmaner bare hver

Ugedag (efter Philostrats Beretning) amuletiske, som

horende til Planetdyrkelsen. Endnu har og forfærdiger

man (selv her i Staden) Ringe med 12 Ædelstene, af

hvilke enhver repræsenterer et vist Zodiakaltegn. Ogsaa

disse borte fordum (om ikke tildeels endnu) til de kost-

bare Talismaner af astrologisk Oprindelse.
— De ere

derimod ikke passende for Almuen, som lader sig noie

med de forommeldte simplere Ting og andre af den Art,

hvoriblandt Stumper af Metaller tit tilskrives visse hel-

bredende Kræfter, men da skulle de enten være arvede

(under Navn af Arveguld, Arvesolv o. s. v.) eller fundne

i gamle Gravhoie, have tilhort Kirker o. s. v.

Den Tanke falder maaskee ikke mange ind, men er

ikke desmindre sand og rigtig, at Almuen, lige til vore

Dage, midt i Kristenheden har drevet et sandt Afguderi

med den ældgamle Planetdyrkelse og andre ligesaa over-

troiske astrologiske Grublerier. Med Vished kan man

f. Ex. aiitage dette om nogle Egne af Tydskland, efter

Zinckes Klage derover i hans Okonomisches Worterbuch,

1744, under Artikelen : Planeten. Han siger nemlig:
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t,At ugudelige Mennesker have paa Astrologiens Lære om

slige Sfjernegudér hygget en fuldkommen hedensk og djæ-

velsk Tro, som forkyndes rundt omkring paa Landet af saa-

kaldte kloge Mænd og Koner, Spaamænd og Spaakvinder,

Krystalkigere, Skattegravere, Bjergfolk, Værtshuusmænd,

Læger (formodentlig rigtigere Kvaksalvere) o. fl., hvis

Sværmeri om Planeternes eller rettere de planetariske

Dæmoners Regjering over Aar, Timer, Veirlig, visse

Lande, Riger og Stæder, Menneskenes Legemer og Sund-

hed, Dyr, Væxter, Metaller o. s. v. grundede sig paa

den hedenske Astrologiet Fra den nedstammede, efter

hans Mening, alle hine Gjogleres Figurer, Charakterer,

Besværgelser, Talismaner, Vielser, Bade og Renselser,

Dagvælgeri, særegne Dragter, ja endog egentlige Offringer

til de formeentlige Aander eller Guddomme, som meentes

at boe i Stjernerne og derfra beherske Verden. Zineke

ansaae det for onskeligt, at alt sligt Hedenskab og skade-

lig Overtro kunde udryddes, men meente dog at det vilde

blive meget vanskeligt. Til Hindringerne derfor regnede

han de Kalendere, som vare opfyldte med slige over-

troiske og lognagtige Lærdomme om Planeternes Kræfter

og Herredomme, da man ansaae Almanakkerne for en

blot Indtægtskilde, og opfyldte dem derfor med de af

Stjernetyderne saa hoitagtede Aspekter m. m. uden videre

at bryde sig om hvad de indeholdt, enten det saa var til

IVytte eller Skade.

Hermed stemmer Tydsklands bekjendte oplyste Folke-

Skribent Helmuth i den nylig udkomne anden Udgave af hans

nyttige Kalendermann: it
l Uvidenhedens og Overtroens Tider

tilskrev man Planeternes forskjellige Stillinger paa Himlen

alle Slags Indvirkninger paa Menneskernes Skjæbne, og

troede at kunne forudsige den af Aspekterne. Man under-

søgte derfor de Aspekter, hvom mier et Menneske var

fadt, for at kunne forudsige hans Livs Begivenheder.
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Dette kaldte man at stille En hans Nativitet. Man spurgte

endog Aspekterne til Raads, om man f. Ex. skulde fore

Krig eller slutte Fred, om man skulde levere et Slag

eller soge at undgaae det Saa ugrundet og latter-

lig den Overtro end er, at ville forudsige det Tilkommende

af Aspekterne eller Planeternes Stillinger, mangler det

dog endnu den Dag i Dag ikke paa Daarer, som ere hen-

givne dertil, og lade stille sig deres Nativitet af Bedragere

og Bedragersker". (L. c. S. 182-183).

Der gives dog endnu adskillige som ikke ansee den

astrologiske Overtro for farlig, men snarere rose og ynde

den. Til disse synes den aandrige men ikke altid philo-

sophiske Gorres at hore. I Aaret 1807 udgav han et

særegent Skrift over: Die teutschen Volksbilcher. Blandt

andet taler han om det tydske Sidestykke til vor Piece

kaldet Baueru-Practika oder das Wetterbuchlein ; Ge-

druckt im diesem Jahre, af hvilken han ellers havde seet

et Exemplar af 1570, men mener at Værket selv er meget

ældre. Han anseer i ovrigt Bogens hele Indhold for fuld-

kommen uskadeligt og tillige for at have mangefoldig

Nytte for den Klasse, for hvilken den var bestemt. Om

Bogens Stjernetyder! dommer han saaledes:
41
Et astro-

logisk Schema, hvorefter enhver, som har Tro dertil,

kan regulere sit Levnet og Vandel; en Art af physisk-

kategorisk Imperativ, som nok kan bestaae ved Siden af

den moralske. Naar der skal være Orden i den menneske-

lige Stræben og Virken, da kan vel ogsaa engang Himme-

lens Orden og Stjernernes Lob vise sig som Regulativ

derfor, og netop dette kunde være brugbarere for de

lavere Folkeklasser end ethvert Formale. . . . Derfor har

ogsaa denne Natur-Ethik hos alle JNationer gaaet foran

den intellectuale". Ogsaa den saakaldte Aareladnings-

tavle, med det dertilhørende Menneskebillede, indrettet

efter Planeters og Himmeltegns fornieentlige Indflydelse
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paa Legemet og dets forskjellige Lemmer tager Gurres i

Forsvar, for saa vidt lian mener at det er urigtigt, at

Lægerne have ganske forkastet de Regler, hvorpaa den

var bygget.
— De mange Regler for Aareladning, som

vor danske Bonde-Practika indeholder, vække Formod-

ning om, at den især har været en Haandbog for Kvak-

salvere af Almuen, som ligefra Middelalderen af have be-

tjent sig deraf — især i den Tid, da kun faa danske

Bonder kunde læse eller skrive. Jeg nægter ikke at ad-

skilligt som er nyttigt og morsomt for Bonden findes i

denne hans Practika, men den indeholder ellers, efter

min Mening, saa megen Overtro, der kan hlive skadelig,

naar Bogen findes i urette Hænder, at dens Udbredelse

hlandt Almuen burde forhindres.

Mange ville vel mene, at denne Advarsel nu er over-

flodig, da vor Regjering, maaskee fremfor alle andre,

har siigt at fremme Almuens Oplysning og Oplæreise.

Ved det indeværende Aarhnndredes Begyndelse klagede

dog den her i Sjælland ansatte Sognepræst Jonge (i sin

genialske Bog: Den Nordsjællandske Almues Charakteristik)

derover:
tl
at overtroiske Vildfarelser, mere fordærvelige

for det menneskelige Kjon end Erobrerens Sværd eller

Statsmandens mislykkede Projecter" da vedvarede blandt

de Egnes Almue, efter at Oplysningens Sol var stegen saa

hiiit paa Menneskehedens Horizont. Saaledes udtrykker

denne Forfatter sig endvidere herom:
tlLigesom Nattens

Fugle, fordi deres svage Oine ikke kunne fordrage Lysets
blide Straaler, soge Skjul i Moikhedens Vraaer, saaledes

har og Overtroen opslaaet sin Throne i Vankundigheds-

Hytte, hvor den endnu behersker Mængden med sit tunge

Jernscepter". Saavidt Jonge for henved 40 Aar siden.

En Halvsnees Aar derefter skrev Præsten Henneberg i

Aalborg, i sin astrologiske Forklaring over de nu tabte

danske Guldhorn, i det han omtaler de nordiske Hed-
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ni riges Superstitioner: „Hvor kan man undre sig derover,

da man seer hvor vanskeligt det er endnu (o: 1812) i

vore oplyste kristelige Tider -at neddæmpe og udrydde

slig Overtro, som indsuges ligesom med Moders Melk,

og ved Ammestuefortællinger vedligeholdes, trods alle

fornuftige Forestillinger derimod. I det mindste havde

man Exempler derpaa ved den Komet, som lod sig til-

syne i Aarene 1807 og 8. Ved alle fornuftige Grunde

og Beviser har man dog ved Leilighed haft ondt nok ved

at argumentere imod det, som iVlmuen syntes baade at

hore og see at gaae i Opfyldelse. Det er altsaa mindre

forunderligt om vi see denne Overtro hestyrket ved

Exempler fra hedenske Tider paa vore Guldhorn". Des-

uden erindre endnu Tidens Tegn om nye Farers Nær-

melse ved visse aandelige Formorkelsesbestræbelser. Saa-

ledes har man udenlands, af offentlige Bogltandlei kataloger

at slutte, for faa Aar siden udgivet astrologiske Kalendere

eller Aarboger med tilhorende Spaadomme af dette Slags

for de mere dannede Klasser. Af en tydsk Professors

Astrologie, udkommen 1816, har jeg ovenfor meddeelt

enkelte Pro ver.

En stor Aand, udgaaet fra vort Norden, har i Tydsk-

lands Sprog skildret Middelalderen og dens Videnskah

med fortryllende Farver. Jeg tillader mig at slutte don

nærværende Udsigt over Astrologiens Historie med folgende

Brudstykke deraf. Originalen er skrevet af vor fodfe

Landsmand den beromte og aandrige Henrik Steffens, (nu i

Berlin), under Titel:
lt
Polemische Blåtter zur Befoiderung

der spekulativen Physik. 1. Heft 1829". Deri frem-

stilles hlandt andet Middelalderens Anskuelse af Verdens-

bygningen, naturligviis uden i nogen Maade at antage

dens Rigtighed, men Forf. mener dog at en saadan Aands-

retning, der forekommer os saa eensidig, formaaede at

frembringe meget Mægtigt og Stort, en stor Tid, en



352 ASTROLOGIRNS UDBRRDKLSR TIL NORDRJV.

herlig Poesie, en skjon eiendommelig Kunst, kort — en

beundringsværdig Eiendommelighed. Folgende Steder af

Forfatterens ommeldte Fremstilling vedkomme især det af

os omhandlede Æmne; —
jeg har ikke Originalen ved

Haanden og meddeler dem derfor i en af en Recension

uddragen dansk Oversættelse:

uJorden hvilede (saa udtrykker han sig) i Midten af

Verdensaltet (eller Alverdenens Midte). De ti Himle hvelvede

sig derom. Maanen, Solen, Planeterne havde med deres

vildsomme, immer mere sig forviklet fremstillende Baner

hver sin egen Himmel, egne Hvelvinger, hvori de be-

vægede sig, og disse Hvelvingers Virksomhed concent-

rerede sig der hvor Himmellegemet viste sig, og traadte

derfor, naar de vare forenede (i deres Conjunction) ind-

byrdes bekjæmpende eller understottende hverandre, mæg-

tigere frem. Firmamentet med tallose Stjerner udstrakte

sig som en stor Hvelving over Planethimlene, omgiven

af den gjeunemsigtige Krystalhimmel, og af det lysende

ildgjennemtrængte Empyræum; og hinsides, i mystisk

Fjernhed, laa primion mobile. Men Jorden laae i Midten;

til den maatte alle Planeter henfores som til deres fælles

Midpunkt. Universum, med alle dets skjulte Kræfter,

var rykket Slægten nærmere, bele Verdensbygningen var

dens Hjemstavn. Ikke umiddelbart aabenbarede sig for

dem Tilværelsens Uendelighed; kun i det den, som

fængslet og bunden Synstilværelse fastholdtes i Midpunktet,

og fremstraalte fra dette, erholdt den, i sin bundne Form,

sin oprindelige Betydning"

„Som Jorden var Universets Midpunkt , saa at alle

sympathetiske Kræfter og Materier her forenede sig, for

at avle, opholde og forme Tilværelsens Fylde; saaledes

var Mennesket Jordens Midpunkt, han var Mikrokosmus,

og alle Himmellegemernes Indflydelse virkede i Venskab

eller Fjendskab ved hans Fodsel, som de ved Jordens
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fiirste Skabelse havde samvirket for at frembringe denue.

— Faderen havde aabnet al sin Skabnings Rigdom for

Jorden, betroet den sine Hensigters Mysterium; selv Frel-

sens Forkyndelse ved Sonnen skulde fremstille sig jordisk,

og som al Faderens Magt havde forenet sig i den for vore

Sandser fremtrædende Jord, saaledes skulde al Forsoningens

Frelse forene sig i en synlig Kirke, med et legemligt Over-

hoved Naar Stjernernes Conjunction syntes besynderlig

gunstig ved et Menneskes Fodsel, naar det gnedne Rav til-

trak lette Legemer eller Magneten Jernet, naar Steen bevægede

sig i oplosende Vædsker, naar Mennesker indvirkede paa

andre ved Blik, ved Ord eller ved hemmelig Indflydelse

overhoved, udsprang disse Virkninger alle af det samme

Princip. Selv Antipathien, det Forstyrrende, udsprang

af det Ligeartedes Tilboielighed til Forening. Men en

stor Adskillelse, en oprindelig Modsigelse i Tilværelsen

antoge de; den dannede Grundtonen i al deres Kjenden

og var aldeles af religios Art : det var de herskende

Ansyn af Gud og Djævelen; hin var Principet for det i

Alt stedse Ligeartede, for det Opholdende, for det Rene;

denne var Principet for Forstyrringen og det Fjendtlige

Men dette var det dybt eiendommelige i hin Tid, at lige-

som Jorden betragtedes som Universets Midpunkt, pjv-

?num mobile, som noget der ombefatter det sandselige Alt;

Gud som det Alting eensformigt gjennemtrængende, saa-

ledes saae Mennesket ikke det Evige i det Aandige, den

fra alt Jordisk befriede Bevidsthed, men som bunden til

den jordiske Personligheds Mikrokosmus, saa at denne

aldrig ophorte at være hele Tilværelsens Middelpunkt.

Derfor var ogsaa deres Religion en til det Hoieste dreven,

i det Uendelige udstrakt Sandsynlighed; derfor mægtede

selv den til det hoieste hævede Folelse ikke at h'isrive

sig fra dette, til det legemlige fæstede Bevidsthedens

18*0—1841. 93
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Baand ;
derfor var deres hele Pliysik Mngie Den,

som hengav sig til Betragtningen af det Guddommelige,

uden at forlade det Standpunkt, hvortil han ved Tiden

var fængslet og ved guddommelig Bistand sogte hin (o:

den alchemiske) Renselses Proces , hin Gave at kjende

Tingenes Signaturer, som aabenbarede deres Sammenhæng
med Stjernerne og med de almindeligt herskende Potentser,

han var baade den Vise og den Fromme; — hans Over-

tro, som vi kalde den, var hans Tids Tro; han var efter

de daværende Tiders Maade videnskabelig dannet" o. s. v.

Jeg anfører især dette her aftrykte Sted af vor For-

fatter, for derved at antyde Alchemiens Sammenhæng
med Astrologien; hin forfængelige Videnskab var i det

17de Aarhundrede i fuld Gang, selv her i Danmark efter

Christian ilen 4des Dod, men blev tit dreven af Bedragere,

som foregave at de havde fundet de Vises Steen og
kunde tilveiebringe Guld ved magisk-chemiske Operationer,

samt fralokkede Fyrster og Rigmænd, under dette Paaskud,

meget store Summer. Alchemien kaldtes den Hermetiske eller

Ægyptiske Kunst
;
da den foregaves at nedstamme fra Guden

Hermes, ligesom Astrologien og tillagdes den selvsamme

Oprindelse. Dette er forsaavidt rigtigt, som begge disse

falske Videnskaber, der dog tildeels have haft en gavnlig

Indflydelse paa de ægte, nemlig Astronomie og Chemie,

for en stor Deel maa udledes fra Ægypten, af hvilket

Lands gande Navn Chemi Ordet Chemia eller Chymia

siges at burde udledes. Ogsaa Alchymien, alt bearbeidet

af Ægyptere og Grækere, faldt i Arabernes Hænder og
bearbeidedes af dem, samt udbredtes atter saaledes, tillige-

med Stjernetyderiet, i Middelalderen, over det nyere

Europa. At den hertil horende Overtro langt fra ikke

var uddod i Danmark i Holbergs Dage, kan man slutte

sig til af hans Komedie: det arabiske Pulver. Httbners

o. fl. Skrifter vise og, at den paa samme Tid havde mange
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Tilhængere i Tydskland, skjondt dens offentlige Anseelse

da for det meste var forsvunden. Alchyniiens og Che-

miens Forbindelse med den gande Stjernelære indlyser,

ldandt andet, af Læren om Stjernernes, især Planeternes

Sammenhæng med Metallerne og store Indflydelse paa

dem, saa at Guldet, Malmenes Konge, endog i chemiske

Skrifter betegnes med den samme Charakter som Solen,

Stjernernes Konge, Maanen som Solvet, Jernet som Pla-

neten Mars, Ovægsolvet som Mercurius, Tinnet som

Jupiter, Kobberet som Venus og Blyet som Saturnus.

Neppe have vi nogen billig Aarsag til at beklage

Savnet af Middelalderens astrologiske og alchemiske Viden-

skabelighed, men dens Historie, fra den fjærneste Old-

tid af til vor egen Tid (som endnu viser os dens hid-

indtil næsten usvækkede Herredomme over hele Orienten)

er dog et hoist interessant Bidrag til Kundskaben om

den menneskelige Aands Forskninger og Vildfarelser.

Jeg haaber saaledes at vi ikke have spildt den Tid,

som vi have anvendt paa dens Undersogelse og Be-

tragtning, især da den, forsaavidt den er forbunden med

Tidsregningen eller Komputistiken og de af den bestemte

Aarstiders, Aarsfesters, Maaneders og Ugedages over-

troiske Betragtning og Iagttagelse, vel kan give os klarere

Begreber om de med disses ceremonielle Hoitideligholdelse

forenede Meningers og Skikkes sande Oprindelse.

BESKRIVELSE OVER JNOGLE MINDRE FUND
AF MÆRKELIGE OLDSAGER.

B. EN URNE MED INDSKAARNE RAAE FORESTILLINGER,
FUNDEN I EGNEN AF VEILE I JYLLAND.

V ed at grave i den saa kaldte Storehoi paa Volluni-

gaards Mark, Egtved Sogn, Jerlev Herred, fandt Gaard-
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mand Raas Olesen en mærkelig paa fri Haand udarbeidet

Urne, 6 Tomnier hoi og af 6 Tommers l>iameter, af det

Slags som har en Bug paa Midten. Den udmærker sig

ved at der ovenfor Bugen ere an-

bragte fem smaae Ophoininger, som

tjene til Afdelinger, og at saavel

paa Bugen som mellem disse

Afdelinger ere, saaledes som det

sees paa ovenstaaende Afbildning'

indskaarne i det vaade Leer meget
rane Forestillinger og Zirater, som vi have troet at

burde til fuldstændig Oversigt her fremstille i to Rader:

Man vil blandt Forestillingerne bemærke et fiirfoddet Dyr,
'maaskee en Hest med et Fol underneden, et Naaletræ, et

Kors og en langagtig Figur, der muligen skal forestille en

Drage, fremdeles sees forskjelUge Zirater. Ofte har man

paa lignende nordiske Urner fundet Zirater indskaarne med

Kunstfærdighed og efter en smagfuld Anordning; som en

Modsætning dertil kunne disse betragtes, men dog have

vi troet at burde beolede Opmærksomheden paa denne

Urne, især formedelst de tilfciiede Forestillinger, i hvor

raae endogsaa disse ere. Overkanten er, som det her
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seos, noget beskadiget paa den ene Side, dog ikke af

storre Betydenhcd end at dens Form med Sikkerhed

kunde bestemmes. Denne Urne var fyldt med brændte

Been, mellem hvilke laae en Bronce-Naal, 4 Tommer

lang, med en Knap, som synes at være dreiet. Disse

Sager indsendtes af Amtmanden, Kammerherre P. F. Hoppe.

C. ET BRONCE-SPÆNDE I FORM AF ET HORNET DYR,
FUNDET PAA MORSO I LIMFJORDEN.

Dybt nede i en Torvemose i Oster-Assels Sogn

paa Morso i Limfjorden fandtes for kort Tid siden, og

indsendtes af Herredsfogden Justitsraad Rummelhoff et

Spænde af Bronce, som vi, formedelst dets særegne

Dannelse, ihvorvel af den raaeste Form, her have ladet

afhilde i fuld Storrelse.

Det er i Form af et Dyr
med Horn. Paa Bag-

siden ere endnu Lev-

ninger af Charnier og

Boile til at lægge Naalen

ind under, og Naglen,

hvormed Boilen er fast-

gjort, gaaer heelt igjen-

nem, forestillende paa

Ydersiden Dyrets Oie. Museet eiede forud et lignende

Spænde, som er fundet i Tydskland, hvis Raahed i Form

og Forarbeidning er ligesom dettes saa stor, at man har

vanskeligt ved at bestemme, om det skal forestille en

Hjort eller et andet Dyr.

D. FUND YED SNOLDELOV.

Ved at lade en Hoi udgrave paa Præstegaardens

Mark i Snoldelov ved Roeskilde fandt Sognepræsten, Provst

Sorensen, under en stor Dynge Stene to smukke Bronce-
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sværd , der vistnok vare knækkede af den betydelige Vægt,

der hvilede paa dem. De laae med Oddene mod hver-

andre paa underliggende Stene, som vare sttirre og fladere

end de (ivrige; Retningen var fra Nordvest til Sydost og

Mellemrummet henved et Par Alen. Begge Sværdene hore

til den sjeldnere Art. Det ene er 25 T. langt og 1| T.

bredt; Haandtaget, som har været af Træ, der ved Nagler

er bleven befæstet til en endnu bevaret Grebspidse, er

prydet med en paa Enden af Grebspidsen fastgjort Bronce-

knap af ret smukt Arbeide. Langs med Ophoiningen

paa Midten af Bladet gaae 4 Striber. Det andet Sværd

er 21 T. langt og 1| T. bredt; Haandtaget har ligeledes

været af Træ og for Enden prydet med en Bronceknap,

men det har tillige været fastgjort til Bladet ved 5 Nit-

nagler og ikke ved nogen Grebspidse. Ved ,det mindre

Sværd fandtes endvidere en liden Knap af Bronce, nogle

Menneskebeen samt et Stykke af et Kjævebeen med

stærke Tænder, hvilket dog blev borte under Gravningen;

ved det storre fandtes i Nordvest foruden Levninger af

Skeden, nogle Træstumper og endelig Fragmenter af

vævet uldent Toi og smaae Stykker loddent Skind. Da

man yderst sjelden i Gravhoie fra den egentlige Bronce-

alder finder Levninger af Toi og vor Kundskab til denne

Tids Klædningsstykker saaledes er meget indskrænket,

vil det ikke være uden Interesse at erfare, at det her

fundne Toi er vævet paa en simpel Maade med Rending

og Islæt og saaledes er af samme Beskaffenhed som Toi-

stykker, der tidligere ere fundne i Forbindelse med Bronce-

sager. Lignende Toi fandtes saaledes (see Nord. Tidskr.

for Oldk. 3 B. S. 305) tilligemed en udmærket Bronce-

dolk ved en af Selskabets nuværende Præsident for en

Deel Aar siden foranstaltet Eftergravning og Undersogelse

i en Hoi ved Skaaningegaarde i Horns Herred.
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